
 
 

Mälardalens högskola 
Akademin för innovation, design och teknik, IDT 
Examensarbete i innovationsteknik, Grundnivå 
KIN 180, 15 högskolepoäng 
2012-01-20 

 

 

 

 

 
En innovationsmodell för ökad 
delaktighet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  
Kainulainen, Rosa  
Karjer, Malin 
Toimi, Yolanda 
Handledare:  
Ekman, Annalill   
Examinator:  
Backström, Tomas 
  



 
 

Sammanfattning 

I denna studie har forskningsgruppen arbetat efter sin egengjorda innovationsmodell för att 

tillsammans med eleverna på Wijkmanska gymnasiet skapa en temadag för att öka engagemanget 

och delaktigheten. Uppdragsgivare var Wijkmanska gymnasiets rektor. Rektorn upplevde att skolans 

elever hade ett lågt engagemang. Engagemanget skulle höjas genom en temadag. Uppdraget som 

forskningsgruppen har utfört i denna studie var att involvera eleverna på Wijkmanska gymnasiet i 

den innovativa processen med att skapa en temadag.  

 

Studiens empiri bygger på data som samlats in under och efter innovationsprocessen för att ta fram 

temadagen tillsammans med eleverna. Forskningsgruppen använde sig av observationer, intervjuer 

och enkätundersökningar för att samla in studiens empiri. Forskningsgruppens arbetsmodell utgick 

från deras egen MYR-modell. MYR-modellen skapades utifrån existerande teorier för att skapa en 

levande och tydlig modell som ett verktyg när de ledde och dokumenterade processen för att ta fram 

temadagen. 

Forskningsgruppens egen MYR-modell består av fyra olika stadier, där deltagarna i processen ska 

matchas mot de fem nivåerna på medverkansgradskalan för att uppleva autonomi. När deltagarna i 

MYR-modellen upplever denna autonomi ska engagemanget och delaktigheten höjas. 

Forskningsgruppen anser att deras egengjorda MYR-modell uppfyllde sitt syfte i den innovativa 

processen med eleverna på Wijkmanska gymnasiet. Samtliga elever hade möjlighet att medverka i 

alla stadier. Den medverkansgrad som forskningsgruppen planerat för att eleverna skulle uppnå 

under innovationsprocessen varierade. Detta var inte något negativt, men det visade på svårigheten 

med att på förhand se var eleverna skulle uppleva den autonomi som eftersträvades. MYR-modellens 

process ska genera i ett lärande. Detta lärande var svårt för forskningsgruppen att mäta då de anser 

att lärandet är individuellt och MYR-modellen var anpassad för att mäta samtliga elever.  

Forskningsgruppens innovativa bidrag i studien är den egna MYR-modellen och den innovativa 

processen som genomfördes med eleverna. Denna modell kan användas i andra sammanhang än, 

som i denna studie, på eleverna på Wijkmanska gymnasiet enligt forskningsgruppen. 

Forskningsgruppen anser att MYR-modellen kräver vissa förkunskaper inom innovationsprocesser av 

dess användare i dess nuvarande skick.  

Nyckelord: MYR-modellen, innovation, process och delaktighet.  
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1. Inledning  

Forskningen som presenteras i denna studie är resultatet av forskningsgruppens examensarbete i 

innovationsteknik, 15hp. Forskningsgruppen består av tre studenter inom innovationsprogrammet 

IMTO 180hp och alla läser inriktningen företagsekonomi inom programmet.  

1.1 Bakgrund  

Wijkmanska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med 211 elever (Stenberg, 2012). Skolan är 

belägen i Västerås och är en del av det tidigare Wenströmska gymnasiet (Wijkmanska 1). 

Wenströmska gymnasiet ombildades 2010 till sex nya skolor, en av dessa blev Wijkmanska gymnasiet 

(Wenströmska). Byggnaden vari alla sex skolor befinner sig i heter än idag Wenströmska, se figur 1. 

Wijkmanska gymnasiet har teknisk inriktning med två yrkesförberedande och ett 

högskoleförberedande program (Wijkmanska 2). Skolan arbetar på ett innovativt sätt med modern 

teknik där högt elevinflytande uppmuntras (Wijkmanska 3). 

 

Figur 1: Förenklad bild över vilka skolor som befinner sig i Wenströmskas lokaler (forskningsgruppens 

egen tillverkade bild). 

Denna studie baserades på att rektorn på Wijkmanska gymnasiet, Peter Stenberg, kontaktade 

Mälardalens högskola för att få hjälp med att höja elevernas engagemang. Detta skulle ske genom att 

en temadag skapades, där skolans elever och lärare skulle närvara. Peter Stenberg samt lärare på 

skolan upplevde att elevernas engagemang var lågt. Främst gällande aktiviteter utöver de betygsatta 

studierna, exempelvis projekt som eleverna frivilligt deltar i. Det var få elever som engagerade sig i 

aktiviteter i skolan och det fanns inga elevdrivna intresseföreningar. Orsaken till detta låga 

engagemang var oklar, det fanns dock spekulationer om att eleverna kanske inte visste att de kunde 

påverka i skolan. (Stenberg, 2012) 

Forskningsgruppens uppdrag från rektorn som hade en idé om ett koncept för temadagen.  Detta 

koncept var Open Space. Open Space innebär att det skapas diskussionsforum för olika ämnen. Alla 

deltagare i Open Space har möjlighet att starta en diskussion genom att sätta upp lappar med ämnet 

på en tavla, den person som sätter upp ett ämne blir sedan ansvarig för det. Sedan får alla deltagare 

välja vad den vill vara med och diskutera och skriver upp sig på en eller flera lappar. Det är sedan 
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valfritt att lämna en diskussion för att gå till en annan, men den som är ansvarig för ett ämne måste 

stanna vid sitt. (Open Space) 

Rektorns tolkning för eleverna av detta koncept innebar att skolans elever skulle få möjlighet att 

delta i en temadag där de diskuterade sådant de brinner för och redan är engagerade i. Det koncept 

rektorn föreslog skulle leda till att olika intresseföreningar bildades. I dessa intresseföreningar skulle 

eleverna träffas, vilket skulle medföra att eleverna inte längre var låsta vid sin klass eller program. 

Istället skulle eleverna umgås klasserna emellan, vilket kunde skapa en bättre gemenskap på skolan. 

(Stenberg, 2012) 

1.2 Förstudie 

När uppdraget presenterats för forskningsgruppen startade studiens förstudie. Forskningsgruppen 

hade vissa givna förutsättningar. De hade blivit tilldelade ett datum då temadagen skulle 

genomföras, den 20 december 2012. De hade en given projektgrupp bestående av fem elever från 

elevgruppen Here 4U. Dessa var en redan existerande elevgrupp där Erik Nilsson, anställd på 

Wijkmanska gymnasiet, var vuxen ansvarig. Det föreslagna konceptet Open Space undersöktes och 

forskningsgruppen fann vissa brister. Konceptet krävde ett redan existerande engagemang hos 

eleven enligt forskningsgruppen. Då temadagens syfte var ett ökat engagemang hos eleverna valde 

forskningsgruppen att lämna konceptet och istället lägga sin fokus vid elevinvolvering genom hela 

processen. Forskningsgruppen undersökte de föreslagna teorier som presenterades av rektorn under 

det första mötet.  

Det arrangerades ett möte med rektorn, forskningsgruppens kontaktperson, programansvariga lärare 

samt kurator där upplägget och tidsplanen diskuterades. Deltagarna på mötet hade fått den 

preliminära tidsplanen skickad till sig innan mötet för att forskningsgruppen skulle få möjlighet till 

bättre respons. Det första steget var att dela ut en enkät till samtliga elever på skolan för att 

forskningsgruppen skulle få en uppfattning av elevernas dåvarande situation samt åsikter. Den då 

kommande enkätutlämningen planerades med datum och tider. Observationer som 

forskningsgruppen gjorde vid detta tillfälle var att temadagen hade diskuterats av ansvariga på 

skolan samt bytt namn från Open Space till Demokratidagen. Syftet, ett högre engagemang hos 

eleverna, verkade vara detsamma, men ett namnbyte hade skett. Det datum forskningsgruppen fått 

givna vid tidigare tillfälle hade ändrats från den 20 december 2012 till den 18 december 2012. I 

inledningen av mötet var lärarna tämligen negativt inställda till forskningsgruppen och tidsplanen. 

Dock ändrades denna inställning allt eftersom. Forskningsgruppen observerade en varierande 

inställning där delar av deltagarna var väldigt positiva, i denna del av deltagarskaran förkom 

uppmuntrande feedback och leenden.  Medans andra delar verkade ha en accepterande attityd, där 

frågor kring praktiska moment samt tillvägagångssätt förekom. 

Enkätutdelningen till eleverna genomfördes. Forskningsgruppen lämnade ut enkäterna under 

pågående lektioner och samlade in dessa under samma tillfälle. De centrala faktorerna som skulle 

mätas i enkäterna var påverkan, framtida mål samt aktiviteter utanför skolan. Under samma tillfälle 

introducerades den då kommande temadagen för eleverna och forskningsgruppen erbjöd eleverna 

möjligheten att vara med vid det första idégenereringstillfället. Ostrukturerade observationer som 

forskningsgruppen gjorde vid detta tillfälle var att majoriteten av eleverna var något omotiverade 

och oengagerade. Detta för att forskningsgruppen hade vissa svårigheter att få elevernas 
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uppmärksamhet, då det i flera klasser förekom elever som hade datorer. Intresset för deltagande i 

idégenereringstillfället var förhållandevis lågt. Ett beteende som forskningsgruppen observerade var 

att i mindre klasser var anmälan högre än i större, men om en elev anmälde sig till idégenereringen 

så blev det alltid minst en till elev från den klassen. De flesta lärarna var medvetna om att en 

temadag skulle arrangeras, dock kallade de den för Demokratidagen. Då forskningsgruppen inte ville 

färga eleverna valde de att inte namnge dagen vid beskrivningen utan endast kalla den för 

temadagen. 

Det första mötet med den givna, centrala projektgruppen med elever i Here 4U genomfördes. På 

detta möte informerades projektgruppen om den då kommande innovationsprocessen och deras 

stora roll i både process och slutprodukt, temadagen. Forskningsgruppen förklarade upplägget och 

tidsplanen och frågade redan i detta stadium efter synpunkter och idéer.  Projektgruppen hade vissa 

svårigheter att förstå upplägget till en början. Efter konkretisering, genom att rita upp tidsplanen på 

tavlan och diskussion, observerade forskningsgruppen ett ökat engagemang då eleverna gav 

synpunkter och förslag. De berättade om situationen idag, vilket var en känsla av svårighet att 

arrangera aktiviteter då de inte visste vart eller till vem de skulle vända sig till för att få hjälp. Dock 

hade aktiviteter som fotbollsturneringar och skidresor arrangerats utan något stöd eller hjälp på 

skolan. (Projektgruppen) 

1.2.1 Resultat av förstudie 

I enkätundersökningen besvarade 178 elever på skolan den enkät som forskningsgruppen delade ut. 

Svaren visade att majoriteten av eleverna trivdes bra på skolan. Endast knappt 4 % svarade 

Instämmer inte, det vill säga att de trivdes mindre bra på skolan.  Knappa 15 % instämde delvis i 

påståendet om trivsel på skolan. Resterande svarande elever, drygt 81 % svarade att de trivdes på 

skolan. (Figur. 2) 

Forskningsgruppen undersökte elevernas vilja samt möjlighet att påverka i skolan.  Majoriteten av 

eleverna, cirka 70 %, instämde delvis eller instämde under påståendet ”Jag vill vara med och påverka 

i min skola” (Figur. 3). Framförallt de elever som gick i årskurs tre var intresserade av att påverka då 

ingen svarade lägre än Instämmer delvis (Figur. 4). Dock visade det sig att de som ansåg sig påverka i 

sin skola var betydligt färre. Under påståendet ”Jag känner att jag påverkar i min skola idag” svarade 

drygt 75 % att de Instämmer delvis till Instämmer inte alls (Figur. 6). 



4 
 

 

Figur 2: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ”Jag är nöjd och trivs på min skola” där alternativ 1 = Instämmer inte alls och alternativ 5 

= Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. Diagrammet är en sammanställning gjord av 

forskningsgruppen. (Bilaga 2) 

 

Figur 3: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ”Jag vill vara med och påverka i min skola” där alternativ 1 = Instämmer inte alls och 

alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. Diagrammet är en sammanställning gjord av 

forskningsgruppen. (Bilaga 2) 



5 
 

 

Figur 4: Diagram över svaren från eleverna i årskurs tre på Wijkmanska gymnasiet. Frågan som 

besvarades ”Jag vill vara med och påverka i min skola” där alternativ 1 = Instämmer inte alls och 

alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. Diagrammet är en sammanställning gjord av 

forskningsgruppen. (Bilaga 2) 

 

Figur 5: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ”Om jag hade möjligheten att påverka i min skola skulle jag göra det” där alternativ 1 = 

Instämmer inte alls och alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. Diagrammet är en 

sammanställning gjord av forskningsgruppen. (Bilaga 2) 
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Figur 6: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ”Jag känner att jag påverkar i min skola idag” där alternativ 1 = Instämmer inte alls och 

alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. Diagrammet är en sammanställning gjord av 

forskningsgruppen. (Bilaga 2) 

De teorier angående elevinvolvering som presenterades av rektorn vid det första mötet, Lantz (2011) 

samt Peterson & Westlund(2007), kompletterades av forskningsgruppen med innovationsteorier, se 

avsnitt 2.5. Teorierna skapade sedan grunden för det preliminära upplägget för studiens 

genomförande med eleven i fokus. Uppläggets fokus och syfte var att involvera skolans elever i 

processen med att ta fram temadagen vilket skulle leda till en högre delaktighet.  

Forskningsgruppen fann att valda innovationsteorier samt rektorns teorier som studien baserades på 

inte täckte alla aspekter och valde därmed att skapa en egen modell. Modellen är baserad på de 

valda teorierna för denna studie, se avsnitt 2.5. Denna modell skapades och fick namnet MYR-

modellen baserat på initialerna på forskningsgruppens medlemmars förnamn. Med denna modell 

som utgångspunkt avslutades förstudien och forskningsgruppen startade den faktiska studien. 

1.3 Uppdraget 

För att skapa förutsättningar för att lösa detta uppdrag genomförde forskningsgruppen sin förstudie. 

När förstudien var avklarad konkretiserades forskningsgruppens uppdrag. 

 

Uppdragsgivaren önskade skapa ett högre engagemang hos eleverna på Wijkmanska gymnasiet. En 

starkare skolanda och nya traditioner på skolan var också önskvärt. Stenberg (2012) kontaktade 

studerande vid Mälardalens Högskola (IMTO- Innovationsprogrammet) för att se om det fanns 

intresse hos några studenter att hjälpa honom med detta. Forskningsgruppens uppdrag blev att 

skapa en temadag för att höja elevernas engagemang. Kontaktpersoner för projektet var, utöver 
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Peter Stenberg, Erik Nilsson. Erik Nilsson är ansvarig för Here 4U på Wenströmskas alla sex skolor. 

Det var till Erik Nilsson som forskningsgruppen främst riktade sig till vid frågor, problem med mera. 

 

Uppdraget i denna studie omformades från att ha sin fokus vid genomförandet av temadagen till att 

involvera eleverna i skapandeprocessen. För detta utgick forskningsgruppen från sin egen MYR-

modell. Enligt MYR-modellen ska ett högre engagemang skapas hos eleven genom att involvera dem i 

innovationsprocessen.  Forskningsgruppens teoretiska kunskaper genom MYR-modellen vägledde 

eleverna genom processen där slutprodukten blev temadagen och ett ökat engagemang. 

 

1.4 Studiens syfte och forskningsfråga 

Denna studies syfte var att observera och leda den innovativa processen samt ge eleverna verktyg för 

att skapa temadagen. Genom att eleverna involverades i processen så var syftet att det hos dem 

skulle skapas ett högre engagemang och en starkare känsla av delaktighet. Studiens fokus var inte 

genomförandet av temadagen utan att involvera eleverna i den innovativa processen där de skapade 

temadagen, samt att observera effekten av elevernas delaktighet och engagemang. 

Forskningsgruppens forskningsfråga var: 

 Kan en egen innovationsmodell tydliggöra en process för att skapa högre delaktighet? 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på Wijkmanska gymnasiets elever och deras process att ta fram temadagen. 

Forskningsgruppen har även observerat lärare och rektors engagemang under hela processen, detta 

eftersom forskningsgruppen i ett tidigt skede av studien såg att det engagemang lärare har påverkar 

elevernas engagemang. Dock har ett mindre fokus lagts på lärare och rektor för skolan. Hädanefter 

kommer projektgruppen Here 4U endast refereras till som projektgruppen. De studenter från 

Mälardalens högskola som utför studien benämns som forskningsgruppen. Uppdragsgivaren Peter 

Stenberg refereras som rektor och kontaktpersonen Erik Nilsson refereras som kontaktperson. 

 

1.6 Varför studien behövs  

Den skolreform som trädde i kraft i augusti 2010 behandlar ämnet elevers personliga utveckling 

(Skollag 1). Reformen innebär att vikt ska läggas vid att hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential. 

Syftet med reformen är att få bättre rustade elever inför deras kommande arbetsliv eller fortsatta 

studier (Skollag 2). Reformen innefattar införandet av entreprenörskap och innovation i skolan, detta 

ska leda till att individerna blir mer företagsamma vilket behövs i samhället (Svenskt näringsliv).  

I skollagen går följande att hitta: Skollag (2010:800) 

”15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 

Utbildningens syfte. 

2 § Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
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Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att 

självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. ” (S.1, Skollag 

1)  

I och med den nya reformen kommer syftet med utbildningen lättare nås för individen. 

Den 11 oktober 2012 beslutade regeringen att införa den nationella innovationsstrategin som ska 

främja entreprenörskap i skolan. Ett av denna strategis mål är att införa entreprenörskap i skolan 

(Regeringskansliet). Upphovet till denna strategi är de samhällsutmaningar som finns (Regeringen 2). 

En av dessa utmaningar är att Europa är under förändring och detta skapar ett samhälle som behöver 

vara inkluderande och reflekterande samt innovativt för att klara dessa utmaningar (Regeringen 2). 

För att elever ska klara av de nya kraven från omvärlden så krävs det bättre förberedelser i skolan. 

Det är av denna anledning som entreprenörskap är en viktig del i elevens utbildning. Det 

entreprenöriella synsättet handlar om att tänka nytt, initiera och handla, alla viktiga ingredienser för 

att klara av verkligheten utanför skolans ramar.  (Forskning 1) 

 

Ett problem samhället står inför i och med införandet av mer entreprenörskap i skolan är att ämnet 

kan vara svårbegripligt. Vad begreppet innebär och varför det är viktigt att införa i skolan kan tolkas 

på olika sätt lärare emellan. Det leder till att lärare tänker olika om hur de ska lyckas integrera ämnet 

i utbildningen. (Forskning 2).  Det är viktigt med uppföljning samt att se andra sätt att implementera 

dessa förändringar som sker i skolor runt om i Sverige. Där av så är denna forskning viktig då den 

bidrar med ett perspektiv på införandet av entreprenörskap samt innovation i skolan. Genom att 

forskningsgruppen har involverat eleverna i den innovativa processen så bidrar de med forskning till 

ett område som är relativt nytt. Detta område är införandet av innovation och entreprenörskap i 

skolan. I denna forskning har eleverna fått agera entreprenöriellt genom att de fått möjlighet att 

tänka nytt, initiera och agera. (Forskning 2) 

 

PISA (programme for international student assessment) är ett OECD-projekt vilket syftar till att se i 

vilken grad utbildningssystemet i respektive land bidrar till att elever är förberedda för att möta 

arbetslivet. Elevernas förmågor mäts inom tre kunskapsområden: Matematik, Naturvetenskap och 

Läsförståelse. (Skolverket)  

En omfattande studie som gjorts inom kreativitet, innovation och entreprenörskap har visat att PISA 

hämmar nytänkandet i skolan. Studien menar på att en mer entreprenöriell anda i skolan skulle öka 

nytänkandet samt motverka problem så som studieavbrott. Ett skolsystem som värdesätter 

kreativitet och innovation är av högsta vikt för att ett land ska kunna bevara sin konkurrenskraftighet. 

Studien menar att skolan behöver gå från den traditionella undervisningen mot en mer innovativ 

utbildning som genomsyras av entreprenörskap. (PISA) 

Peterson & Westlund (2007) har skrivit en bok gällande entreprenörskap i skolan. De menar att en 

skola med större fokus vid entreprenöriellt lärande ökar motivationen och engagemanget hos 

eleverna. Elevernas drivkraft ökar och det ger dem en ökad framtidstro, eleven blir en eldsjäl det vill 

säga en motiverad och engagerad elev. Syftet är att eleverna ska få vara med och sätta mål samt 

bestämma vad de ska lära sig vilket i sin tur kommer skapa ett större medvetande hos dem om varför 

de ska lära sig saker. (Peterson & Westlund, 2007) 
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1.7 Disposition 

Studien är indelad i fyra avsnitt vilka är; Generate, Select, Implement och Reflection. Utgångspunkten 

för de fyra stadierna är den modell som forskningsgruppen arbetat fram. Modellen, MYR-modellen, 

är starkt influerad av Tidd & Bessant (2007), Lantz (2011), Normann (2001) samt Csikszentmihalyi 

(2004). Forskningsgruppen har valt att dela in studien i dessa fyra avsnitt för att göra kopplingen 

mellan deras egen MYR-modell och studien tydligare. Indelningen underlättar även för läsaren då 

den vet vart den befinner sig i processen. 

 

2. Teori  

Teori utgör den akademiska grunden i en studie. För att kunna stödja ett påstående behöver 

forskaren ha en akademisk grund. Nedan följer de teorier forskningsgruppen använder sig av i denna 

studie.  

2.1 Innovation 

All innovation börjar med en idé. Denna idé kan komma för en enskild person eller en grupp, men det 

viktiga är att idén tas vidare och implementeras. (Amabile, 1996) Detta synsätt har även Tidd & 

Bessant (2007) de anser att kärnan av innovation innefattar tre saker: generera nya idéer, välja ut de 

bra idéerna och implementera dessa.   

De flesta innovationer, speciellt de framgångsrika, är resultatet av medveten och planerad sökning av 

möjligheter. Dessa möjligheter uppstår endast i ett fåtal situationer vilka är: oväntade händelser, 

behov av utveckling, förändringar på marknaden och inom branschen samt när det finns problem att 

lösa.  Det finns även faktorer som påverkar utifrån och även i dessa kan möjligheter till innovation 

finnas. Dessa faktorer är: demografiska förändringar, ny kunskap samt förändringar av uppfattningar. 

(Drucker, 1998)  

Johansson (2005) anser att innovationer måste dels vara värdefulla och användas av andra i 

samhället för att kunna kallas innovationer. Om idén inte implementeras och används av andra så är 

det inte en innovation.  

Regeringens tolkning av innovation behandlar begreppet som ett verktyg för att skapa värde för 

samhälle, för företag samt hos individen. Innovationer är nya och bättre sätt för att skapa nya 

lösningar samt fylla behov i vardag och omvärld. (Regeringen 1) 

2.2 Entreprenörskap  

Entreprenörer är enligt Drucker (1998) inte en individ med en speciell personlighet, utan ett 

engagemang att ständigt utöva innovation och skapa fokuserade meningsfulla förändringar. Det finns 

tydliga kopplingar mellan entreprenörskap och innovation. Drucker (1998) påvisar sambandet mellan 

innovation och entreprenörskap, en entreprenör är en person som ständigt utövar innovation. 

Dyer, Gregersen & Christensen (2009) hävdar att entreprenörer, till skillnad från de som inte är 

entreprenörer, ser möjligheter som andra inte ser. De menar, precis som Drucker (1998) att det inte 

är entreprenörens personlighet som skapar förmågan att se möjligheter. Det som utmärker 
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entreprenörer från de som inte är det är deras förmåga att se mönster. Entreprenörer kan se 

kopplingar som inte existerar än. Det faktum att entreprenörer har denna förmåga att se dessa 

kopplingar beror på deras nätverk. En entreprenör har ett stort nätverk, utav vilket de kan mobilisera 

en enorm resurs till sitt förfogande. (Dyer, Gregersen & Cristensen, 2009). 

I regeringens nationella innovationsstrategi behandlas ämnet entreprenörskap. I denna strategi går 

följande att hitta; ”… aktiviteter i ekonomin som syftar till att skapa värde. Detta sker genom att 

aktörer identifierar och realiserar nya produkter och processer, genomför organisatoriska 

förändringar eller når nya marknader.” (s. 25, OECD/Eurostat, 2007 i Regeringens nationella 

innovationsstrategi). (Regeringen 2) 

2.3 Engagemang 

Det finns enligt Evans, Jamal & Foxall (2006) ett par komponenter som ingår i engagemang. Dessa 

komponenter påvisar vilket engagemang individen har gentemot organisationer. Eller som i denna 

studies fall det engagemang eleven har gentemot skolan. Eleven kan ha ett beteendemässigt 

engagemang. Det beteendemässiga engagemanget påvisar eleven och skolans relation och samspel. 

Engagemanget behandlar frågan om det är eleven eller skolan som bidrar mest till relationen. Det 

finns även ett så kallat attitydmässigt engagemang. Det attitydmässiga engagemanget handlar om 

det uttalade eller outtalade löftet mellan elever och skolan. Detta löfte handlar om att eleven har en 

uttalad eller outtalad positiv attityd gentemot skolan. Eleven kan även ha ett affektivt engagemang. 

Det affektiva engagemanget innebär att eleven är skolan trogen, den har så kallad skolanda. Den 

sista typen av engagemang eleven kan ha är ett beräknande engagemang. Ett beräknande 

engagemang innebär att eleven är skolan trogen endast för att det inte finns några bättre alternativ, 

eller för att kostnaden att byta skola är för stor. (Evans, Jamal & Foxall, 2006) 

2.4 Kreativitet 

Det finns tio faktorer för vad som gör ett arbetsklimat kreativt. Dessa faktorer har stor påverkan för 

dels individen då ett roligare klimat att arbeta i samt en större frihet skapas. Det har även stor 

påverkan på företaget då individerna blir mer självgående och vill bidra till företaget med exempelvis 

engagemang och idéer. Dessa tio faktorer är; Individen har en tillfredsställande utmaning i arbetet. 

Den är känslomässigt insatt och har stort åtagande i arbetet. Möjlighet att bestämma själv om hur 

arbetet ska utföras, autonomi och frihet råder. Däremot kan för mycket frihet i arbetet leda till 

minskad produktivitet. Det är viktigt att det finns tid att tänka igenom idéer innan en viss uppgift ska 

utföras. Detta skapar möjligheter för innovation då nya tankar och idéer uppdagas.  Klimatet är 

dynamiskt och inspirerande som gör att individerna ser en mening med deras arbete. Klimatet bör 

även vara öppet och inge förtroende, detta för att alla ska våga dela med sig av sina tankar samt att 

konflikter bör lösas effektivt, skvaller och intriger premieras inte. Det bör vara en avslappnad 

stämning där humor och skratt är en del av vardagen, men att diskussioner kan uppstå som kan leda 

till en positiv förändring. Att få stöd för ens idéer samt att få kunna testa dessa är väldigt viktigt för 

att skapa ett kreativt arbetsklimat. Ett visst mått av risktagande är viktigt, det bör vara okej att 

misslyckas, speciellt då misslyckandet kan leda till en succé. (Ekvall & Isaksen, 2010) 

 

Johansson (2005) har en annorlunda syn på kreativitet. Enligt honom så är kreativitet något nytt och 

värdefullt. En idé exempelvis är kreativ om den är ny, det vill säga något unikt som ingen har gjort 
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innan. Iden behöver också vara värdefull för att vara kreativ. Med värdefull menas att iden har 

relevans för andra, att andra människor använder sig av den på något sätt. 

Michanek & Breiler (2007) beskriver fyra hjälpmedel de anser krävs för att lyckas med en kreativ 

övning. Dessa fyra hjälpmedlen är metodik, kunskap, fysisk miljö och mental miljö. Metodik innebär 

att genom att välja rätt kreativ övning som passar ändamålet och gruppen skapas förutsättningar att 

förnya tankebanor. Rätt metod blir ett styrande verktyg i den kreativa processen. (Michanek & 

Breiler, 2007) 

Kunskap handlar om gruppens kunskap då det behövs mångfald för bättre idéer. Ledarens kunskap 

visas genom att ge deltagarna lagom mycket information innan och under övningen. Den fysiska 

miljön spelar stor roll i kreativa processer. Den vanliga arbetsplatsen upplevs ofta som tråkig och ej 

stimulerande för utövaren av den kreativa övningen. Genom att förändra till exempel klassrummet 

genom en annorlunda placering av bord och stolar samt användandet av material på ett annat sätt 

än normalt kan ledaren lätt skapa en bättre fysisk miljö. Gruppens relation och atmosfär till varandra 

skapar den mentala miljön. Beroende på gruppens mognadsgrad, är de vana utövare av kreativa 

moment, känner de varandra väl och är trygga i gruppen, är exempel på vilken den mentala miljön.  

Ledaren av det kreativa momentet ser till att denna mentala miljö skapas genom att skapa 

stämningen av trygghet, positivism och energi. Ledaren behöver läsa av deltagarnas mentala tillstånd 

och ta initiativ därefter under momentets förlopp. (Michanek & Breiler, 2007) 

Även ledaren spelar en viktig roll vid kreativa processer. Som ledare av kreativa processer är det 

framförallt styrningen som är i fokus. Enligt Michanek & Breiler (2007) ska ledarens roll vara ”... 

presenterar mål och process och som styr guppen längs en utstakad linje.”(s. 39, Michanek & Breiler, 

2007). Ledaren är alltså inte den som ska komma med idéerna. Ledarskapet ska skapa förutsättningar 

för deltagarna att generera idéer, därför behöver ledaren inte vara den person som har lätt för att 

komma med idéer och vara kreativ. Det kan istället visa sig att den mest kreativa är den minst 

lämpade att vara ledaren i kreativa moment. (Michanek & Breiler, 2007) 

Ledaren kan med olika hjälpmedel öka förutsättningarna för ett lyckat kreativt moment. Kombineras 

dessa på rätt skapas det ”flow” som eftersträvas i kreativa övningar (Csikzentmihalyi, 2004). 

2.5 Autonomi 

Begreppet autonomi betyder enligt Lantz (2011) den punkt där kompetens möter svårighetsgrad. 

Exempelvis kan detta gälla medarbetaren på en arbetsplats som har en arbetsuppgift som möter 

dennes kompetens, det vill säga arbetsuppgiften är varken för svår eller för lätt.  (Lantz, 2011) 

2.6 Valda teorier för studien  

Följande modeller och teorier är underlaget för forskningsgruppens egengjorda modell, MYR-

modellen. MYR-modellen är framarbetad genom tolkning och bearbetning av nedanstående teorier 

samt modeller. 
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2.6.1 GSI-modellen 

Tidd & Bessant (2007) beskriver en modell för hur de ser att organiseringen av en innovativ process 

bör se ut. Processen innefattar tre steg:  

Det första steget i innovationsprocessen, idégenerering, innebär att flera idéer tas fram. En idé kan 

dyka upp när som helst och arbete bör utföras för att ta tillvara på den. För att generera idéer kan 

verktyg användas. Verktyg som exempelvis brainstorming, kreativa övningar, lära av vad andra har 

gjort och hämta perspektiv och idéer från utomstående. Nya perspektiv är bra, dock det är viktigt att 

idéerna ska kunna kopplas till verksamhetens samt ändamålets syfte. (Tidd & Bessant, 2007) 

Det andra steget i innovationsprocessen är idéselektering. Bland de idéer som togs fram i föregående 

steg så ska lämpliga/de bästa idéerna lyftas fram. Att ha i åtanke i detta steg är vilka eller vilken idé 

som har potential samt ta reda på huruvida det finns resurser för att genomföra idén. (Tidd & 

Bessant, 2007) 

 

Det sista steget i den innovativa processen är att implementera den valda idén i verkligheten. Då en 

eller flera idéer valts ut så ska den/de genomföras. Frågan att besvara i detta steg är hur detta ska 

ske, samt ha i åtanke att det kommer krävas såväl arbete som resurser för att genomföra idén. En 

risk med innovationer och nya idéer är att ingen sällan vet vad resultatet kommer bli efter 

implementeringen. Ett aktivt arbete för att eliminera eventuella risker bör ske, exempelvis genom att 

prova eller göra tester på idén före det slutgiltiga genomförandet. (Tidd & Bessant, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: GSI- modellen visar innovationsprocessen för idéer. Från framtagning av idéer till 

implementeringen av dessa idéer. (Tidd & Bessant, 2007) 

 

I en senare upplaga har Tidd & Bessant (2009) vidareutvecklat sin tidigare modell, se figur. 7, med ett 

fjärde steg; Capture. Steget behandlar hur individen ska finna och se vilket värde som skapades från 

innovationsprocessen. Att fånga det värdet är komplicerat och det finns många sätt att göra det på. 

Dels kan individen mäta vad som skedde vid genomförandetillfället, men också vad som skedde 

därefter. Vilka förbättrings möjligheter finns det samt vad finns att lära från såväl framgång som 

nedgång? (Tidd & Bessant, 2009) 
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2.6.2 Värdestjärnan 

 

I Normanns (2001) modell värdestjärnan skapas värdet hos kunden. Forskningsgruppen tolkning av 

denna modell innebär att värdet skapas hos eleven. Att bidra till elevens värdeskapande process 

innebär att se elevens hela process och få alla delar till eleven. Dessa delar består av de moment som 

ingår i denna studie, där allt kommer till eleven.  I denna studie innebär detta, om MYR-modellen kan 

skapa värde hos eleven. Den värdeskapande processen innebär dels den interna processen, som 

består av exempelvis flera kreativa moment tillsammans med eleven där värde skapas. Det finns 

även en värdeskapande process utanför eleven. I denna process ingår att se på det värde eleven ger 

till andra, exempelvis klasskamrater och skolan. I denna studie innebär det om MYR-modellen skapar 

engagemang hos eleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Värdestjärnan beskriver kundens värdeskapande process, det vill säga att värdet skapas hos 

kunden (Normann, 2001). 

 

2.6.3 Elevmedverkan/Flow 

Lantz (2011) beskriver att motivation och engagemang kan öka hos eleven om den involveras i hela 

processen. Teorin tillåter eleven vara med och sätta mål och vara med i den innovativa processen 

(Hacker, 2003 i Lantz, 2011). Resultatet av teorin blir att eleven jobbar fram mål och uppgifter själv. 

Eleven blir dessutom mer resistent och uthärdar och överkommer hinder och bakslag (Frese et.al, 

2007 i Lantz, 2011).  

För elevens del så bör autonomi efterstävas. Autonomi är skärningspunkten där aktivitetens 

svårighetsgrad möter elevens behov av utmaning. Detta då bättre koppling av autonomi gör att 

eleven använder sig av sitt intellekt och skapar potential för lärande och omdefiniering av 

utbildningen.  Autonomin påverkar även innovationsprocesser i grupper. Autonomin funkar på det 

sätt att det öppnar upp för diskussioner vilket kan leda till förändring, detta gör autonomin till något 

meningsfullt då det skapar ett klimat för reflektion. (Hacker 2001 & 2003 i Lantz, 2011) 

 

Reflektion skapar effektivare grupper, då dessa kan skapa om effektivare sätt att jobba än de grupper 

som kämpar med de dagliga rutinerna (West et.al., 2004 i Lantz, 2011). Grupper som samarbetar 
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visar upp mer reflektion än grupper som samarbetar sämre (Brav et.al, 2009 i Lantz, 2011). Reflektion 

och kreativitet uppstår när gruppmedlemmarna känner sig säkra och upplever de andra 

medlemmarnas stöd samt klimatet är öppet och stödjande (Edmondson, 1999, West et.al, 1999 & 

West et.al., 2004 i Lantz, 2011). Ett gruppklimat som är karaktäriserat av öppenhet och positiv 

effektivitet är relaterat till idégenerering, initiativtagande och innovation (North et.al., 2006 & West 

et-al., 2004 i Lantz, 2011). 

Bra samarbete kan vara startpunkten för att gå förbi den utsatta uppgiften, då det är lättare att 

uppmuntra att investera mer än det utsatta jobbet (Kozlowski & Bell, 2003 i Lantz, 2011). Forskning 

om innovativt arbete ger bevis på att gruppmedlemmar måste vara motiverade för att ta fram en 

meningsfull och hållbar förändring och att personligt initiativ är en sådan motiverande kraft. Utan 

grupp initiativ för att implementera förändringarna så kommer inga själv organiserade aktiviteter att 

uppstå. (Lantz, 2011) 

Csikzentmihalyi (2004) skriver om Flow att när utmaning möter skicklighet så upplevs Flow. Flow 

beskrivs som en lyckosam känsla. Detta kommer sig av den tillfredsställelse som uppstår när 

utmaningen av en uppgift möter skickligheten hos den som utför uppgiften. Figur. 9 är uppdelad i 

åtta fält. Dessa fält är känslor som uppstår i olika former av uppgifter och situationer. Den vänstra 

axeln representerar en uppgifts nivå av utmaning, det vill säga hur svår och krävande den är. Den 

undre sidan av figuren representerar skickligheten hos den som utför uppgiften. Om exempelvis 

utmaningen är låg och utförarens skicklighet är låg upplevs apati. Om däremot utmaningen möter 

utförarens skicklighet så upplevs Flow. I MYR-modellen är Flow en viktig del då eleverna ska uppleva 

detta. Forskningsgruppen ser även att Lantz (2011) är starkt influerad av Csikzentmihalyi (2004), dock 

inget som framgår i hennes artikel, så där av ser forskningsgruppen att Csikzentmihalyi (2004) är en 

väldigt viktig del av MYR-modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Flow upplevs när utmaning möter skicklighet. För att uppnå Flow bör därför utmaningen 

matchas mot utförarens nivå av skicklighet (Csikzentmihalyi, 2004). 
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2.7 MYR-modellen 

Forskningsgruppen har med de två ovanstående modellerna av Tidd & Bessant (2007, 2009) och 

Normann (2001) samt teori av Csikszentmihalyi (2004) och Lantz (2011) valt att skapa en egen 

modell. Modellen skapades då forskningsgruppen ansåg att GSI- modellen (Tidd & Bessant 2007, 

2009) var för abstrakt. Genom att kombinera och komplettera med fler teorier blev modellen mer 

levande och tydligare. Denna modell bär namnet MYR-modellen, döpt efter forskningsgruppens 

medlemmars initialer. MYR-modellen syftar att öka deltagarnas engagemang genom att involvera 

dem i innovationsprocessen. 

 

 

Figur 10: De moment som sker i de olika stadierna, Generate, Select, Implement och Reflection, ska 

matcha den medverkan som passar deltagaren i stjärnan. Deltagaren som befinner sig i stjärnan 

löpande genom innovationsprocessen i modellen ska uppleva autonomi, och tack vare detta ett ökat 

engagemang. (Bearbetning av teorier som mynnade ut i forskningsgruppens egengjorda MYR-modell) 

 

MYR- modellens olika delar 

Medverkan 

Figur. 10 består på den vänstra axeln av fem nivåer. Dessa beskriver uppgifternas medverkansgrad, 

inspirerad från Lantz (2011). Dessa nivåer är; 

 

IA, Inte alls. Denna nivå innebär att deltagarna inte kan påverka överhuvudtaget under momentet. 

Detta kan jämföras med en matematiklektion där en elev ska infinna sig klockan 11.00 på tisdagar för 

att räkna bråk på ett visst sätt. Deltagaren kan inte påverka inlärningssätt eller när och var lektionen 

ska genomföras.  

 

PÅ, Påverka. i denna nivå kan deltagaren påverka det pågående momentet.  Exemplet med 

matematiklektionen ter sig så att en elev fortfarande måste komma på lektionen klockan 11.00 på 

tisdagar för att lära sig att lösa bråktal, men eleven kan påverka inlärningssättet. Vill de lösa 

uppgifterna tillsammans eller enskilt till exempel. 
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50/50, Deltagarna har lika mycket makt som innovationsprocessledaren. I detta fall är 

matematiklektionen fortfarande klockan 11.00 på tisdagar. Dock kan en elev själv välja vad inom 

matematiken som ska studeras och hur detta ska genomföras. 

 

Stöd, Deltagaren arbetar fritt med stöd från innovationsledaren. I fallet med en elev och matematik 

ska ämnet studeras. Eleven läser matematik utan större ramar, läraren finns där när eleven stöter på 

problem och behöver hjälp med verktyg och för att visa vägen. 

 

Den sista nivån, SO, Självorganisering. Deltagaren genomför momentet självständigt där 

innovationsledaren endast är intresserad av slutresultatet. I exemplet med eleven och matematik 

skulle läraren ge eleven uppdraget att lära sig matematik under terminen. När terminen och kursen 

är slut ska eleven kunna matematik utan lärarens stöd eller inverkan. 

 

Stadier 

Vågrätt längsmed den högra axeln är de fyra stadierna i innovationsprocessen. I dessa stadier ingår 

fler moment som kommer till deltagaren i stjärnan. Denne befinner sig i olika stjärnor beroende på 

hur långt gången processen är.  

 

Innan genomförande av de olika momenten och stadierna bör en förstudie genomföras, som visas i 

det nedre vänstra hörnet på MYR-modellen. Detta för ha bra bakgrundsinformation innan 

innovationsprocessen börjar och därmed få bättre förutsättningar att genomföra de olika stadierna 

anpassat för de personer som ska delta.  

 

Generate är det stadium där målsättning och kreativa moment ingår. Generatestadiet är starkt 

influerat av Tidd & Bessant (2007) Generate i GSI-modellen. Genteratestadiets syfte är att låta så 

många deltagare som möjligt vara med och generera idéer.   

 

 Det andra stadiet är Select. Selectstadiet är starkt influerat av Tidd & Bessant (2007) Select i GSI-

modellen. Selectstadiets syfte är att genomföra en urvalsprocess av de idéer som framkommit i 

Generate.  

 

Det tredje stadiet är Implement, där ingår att planera och genomföra. Implementstadiet är starkt 

influerat av Tidd & Bessant (2007) Implement i GSI-modellen. Stadiets syfte är att planera, 

marknadsföra och genomföra den idé eller idéer som valts ut från de tidigare stadierna.  

 

Det sista stadiet, Reflection, innehåller utvärdering samt lärande. Reflectionstadiet är starkt influerat 

av Tidd & Bessant (2009) Capture SSIC- modell. Stadiets syfte är att utvärdera och se vilka lärdomar 

innovationsprocessen gett.  

 

Autonomi 

Genom att hitta balansen mellan de olika momenten, som kommer till deltagaren i stjärnorna, med 

rätt nivå medverkan ska autonomi (Lantz, 2011) och flow (Csikszentmihalyi, 2004) uppstå. Deltagaren 

kan uppleva autonomi och flow vid olika nivåer beroende på i vilket stadium och moment som denne 

befinner sig.  
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2.8 Teoretiska verktyg 

Forskningsgruppen såg ett antal teoretiska verktyg som var kopplade till deras forskning. 

Användningen av dessa verktyg har skett i form av observationer under processen och i analysen. 

2.8.1 Lyftkranen 

Normann (2005) menar att innovation till stor del skapas från befintliga element som kombineras 

med någonting helt nytt, element från olika områden tvingas ihop. För att göra detta kan hjälp tas av 

verktyget lyftkranen. Genom att använda befintliga kunskaper så kan kunskapsområden utvecklas 

samt nya möjligheter utforskas. Lyftkranen fungerar då som ett verktyg vilket grundas i att 

forskningsgruppen med hjälp av befintliga kunskaper utforskar nya områden och därigenom skapar 

nya arbetsmönster. (Normann 2005) 

2.8.2 Motivation 

 Det som gör att grupper arbetar mot mål är motivation. Målet ska utgöra ledstjärnan i gruppens 

verksamhet. För att motivera medlemmarna behöver du släppa loss deras inre krafter. Vid strävande 

efter ett specifikt mål blir medlemmen motiverad av att nå detta mål, den anstränger sig i syfte att nå 

målet. Det är viktigt att medlemmen vet om gruppens mål för att kunna vara engagerad och 

motiverad, men det är också viktigt att gruppen uppfyller medlemmens mål för att den ska vara 

motiverad. Det ultimata är om gruppens mål sammanfaller med medlemmens mål. (Nilsson, 2005) 

2.8.3 Makt 

Enligt Nilsson (2005) har alla gruppmedlemmar makt. I gruppen har vissa mer makt än andra och det 

är olika typer av makt. Makten är inte kopplad till en person utan det handlar om relationen mellan 

gruppmedlemmarna som skapar makten. I organisationer definieras makten utifrån vilka roller, 

prestige och det hierarkiska systemet som finns i gruppen. För att makt ska kunna finnas krävs det ett 

samspel mellan den som innehar makten och de som accepterar att den har makten. Alla 

medlemmar i gruppen har ett visst mått av makt, om de inte hade det skulle de inte vara en del av 

gruppen. (Nilsson, 2005) 

2.8.4 Skärningspunkter 

Johansson (2005) menar att genom kreativitet skapas nya och värdefulla idéer och genom att den 

kreativa idén förverkligas så skapas innovation. De måste vara värdefulla och användas av andra i 

samhället. Enligt Johansson (2005) är skärningspunkter den bästa lösningen för att finna nya kreativa 

idéer samt möjligheter för innovation. En skärningspunkt uppstår när ett koncept inom ett område 

kopplas ihop med ett koncept från ett annat område. Koncepten innefattar bland annat kunskap och 

metoder. Om en person arbetar inom ett område kommer denne främst kunna kombinera koncept 

just där och generera idéer som följer en viss riktning. I skärningspunkten kan koncept från flera olika 

områden kombineras och därigenom generera idéer som tar helt nya riktningar. Det är då 

mönsterbrytande idéer skapas. Placering i skärningspunkten behöver inte bara innebära att olika 

koncept kombineras till en ny idé. Den kan även motsvara en plats som ökar sannolikheten för 

ovanliga/oväntade kombinationer. (Johansson, 2005) 

I den nationella innovationsstrategin behandlas ämnet skärningspunkter. Innovationsstrategin menar 

att olikhet och mångfald gör att innovation kan skapas. Det skaps en mängd möjligheter att utveckla 
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och kombinera erfarenheter och kunskaper från olika discipliner i och med att människor rör sig mer. 

Detta sker dels över arbetsplatser men även regionalt och globalt. För att skapa innovation är även 

miljön viktig, det behövs öppenhet och reflektion i samhället. 

2.9 Kreativa verktyg 

De kreativa moment som ingår i denna studie utgår ifrån Michanek & Breiler (2007). De kreativa 

övningar som använts är följande; 

2.9.1 Stafettpinnen 

Detta är en övning där deltagarna delas in i mindre grupper och bygger på varandras idéer på A4 

papper. Pappren skickas vidare mellan grupperna under en viss tidsperiod. Fördelen med denna 

övning är att det kan vara många deltagare och den tar inte så lång tid. Det negativa med övningen är 

att de antal konkreta idéer som genereras är relativt få. (Michanek & Breiler, 2007)  

2.9.2 Negativ idégenerering  

Övningen genomförs genom att deltagarna delas in i mindre grupper. Grupperna får sedan ett 

positivt fokusområde som de sedan ska vända på. Deltagarna får först idégenerera negativt för att 

sedan vända och hitta den positiva motsvarigheten. Genom att deltagarna först får vara negativa är 

övningen bra när gruppen består av många ”nej sägare” samt att den medför humor och bra 

stämning. Det negativa med övningen är att den tar lite längre tid samt att den kan vara svår att 

förstå. (Michanek & Breiler, 2007) 

2.9.3 Tre prickar 

Detta är en urvalsmetod som är enkel och avslappnad att utföra. Deltagarna ska selektera de idéer 

som framkommit genom att rösta på dem från olika kriterier. Denna övning rekommenderas för det 

första urvalet efter idégenrering. (Michanek & Breiler, 2007) 

De idéer som deltagarna tidigare tagit fram ska sättas upp på väggarna i det rum där övningen 

genomförs. Därefter ska deltagarna gå runt och sätta olikfärgade prickar med olika 

betydelser/egenskaper på idéerna och på det sättet börja gallra ut de, enligt deltagarna, bästa 

idéerna. Varje färg har en betydelse, exempelvis kan röda prickar ha egenskapen den mest 

genomförbara idén. Alla deltagare får samma antal prickar av de tre färgerna och ska välja ut de 

bästa från varje färgs perspektiv. När deltagarna satt ut sina prickar ska de idéer som valts ut plockas 

ner och diskuteras. (Michanek & Breiler, 2007) 
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3. Metod  
 

Forskningsgruppen har under denna studie använt sig av flertalet teorier och modeller. De har haft 

dels strukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer. De har använt sig av observationer, 

strukturerade samt ostrukturerade. De har även använt sig av enkäter. De har under hela studien 

använt sig av lyftkransperspektivet (Normann, 2001). Användningen av lyftkranen var för att de 

skulle få en överblick av studiens process.  Utgångspunkten för hur studien har utförts, gällande teori 

och metoder är Bryman (2009). 

Forskningen kommer att utgå ifrån Tvärsnittsdesignen som innefattar strukturerade observationer av 

ett urval individer. Denna design lämpar sig bra med denna forskning då temat är att leda och 

observera innovativa processer. (Bryman, 2011) 

3.1 Datainsamling 

Denna studies datainsamling sträcker sig under perioden oktober 2012 till och med den 19 december 

2012. 

 

Stadium  
 
Moment 

Generate Select Implement Reflection 

Förstudie     

Mål     

Kreativa moment     

Koncept 
 

   

Röstning/val av 
koncept 

 

   

Planera 
 

   

Genomföra  
 

  

Reflektion   
 

 

 

Figur 11: Metodschema som påvisar vilket stadium de olika momenten befann sig i. Exempelvis 

momentet Mål pågick under Generatestadiet.  (Forskningsgruppens egengjorda figur) 
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Månad  
 
Stadium 

Oktober  
2012 

November 
2012 

December 
2012 

Generate 
 

  

Select  
 

 

Implement   
 

Reflection   
 

 

Figur. 12: Metodschema över vilken månad de olika stadierna pågick. Exempelvis Generatestadiet 

pågick under oktober och november månad. (Forskningsgruppens egengjorda figur) 

 
För att samla in empiri till denna studie använde sig forskningsgruppen av följande metoder: 
 
Observationer 

Alla observationer som forskningsgruppen utfört har varit dolda observationer. Dolda observationer 

innebär att de personer som observerats inte var medvetna om att de blev observerade. Det finns 

etiska principer att tänka på när det gäller observationer, en av dessa är samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna vet vad som är syftet med observationen och vilka delar som 

ingår, exempelvis moment, tid med mera. (Bryman, 2011) 

Forskningsgruppen såg ingen fara med etiska principer, då de ej namngav någon individ vid dessa 

tillfällen. Forskningsgruppen såg också en risk med att de som blev observerade skulle ha blivit störda 

av detta om de varit medvetna att de blev observerade. 

Forskningsgruppen använde sig av strukturerade samt ostrukturerade observationer löpande under 

hela studien.  

 

Vid strukturerade observationer används ett kategorischema, samt regler för observationen som 

registrering av olika beteenden. Den strukturerade observationen ger ett mer ärligt svar från 

deltagarna än vad en enkät exempelvis ger, då forskaren kan avläsa deltagarnas beteenden (Bryman, 

2011). Forskningsgruppens val av att använda strukturerade observationer var eftersom ett av 

forskningsgruppens syfte med denna studie var att observera leda innovationsprocesser i 

verkligheten. Till de strukturerade observationerna togs observationsscheman fram. Dessa togs fram 

med stöd i Bryman (2009), samt Evans, Jamal & Foxall (2006) som bistod med Richterskalan.  

Observationspunkterna i observationsformuläret (Bilaga 3 & Bilaga 4) togs fram med utgångspunkt i 

Michanek & Breiler (2007). I de kreativa moment som genomfördes med eleverna på Wijkmanska 

gymnasiet samt med projektgruppen använde sig forskningsgruppen av strukturerade observationer. 

Detta för att underlätta observationerna som gjordes vid momenten. (Bryman, 2009)  
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Ostrukturerade observationer användes under de övriga momenten i studien. Denna form av 

observationer sker utan någon form av observationsschema. Ostrukturerade observationer innebär 

enligt Bryman (2011) att observatören registrerar olika beteenden hos deltagarna när de befinner sig 

i en viss miljö. De ostrukturerade observationerna genomfördes eftersom forskningsgruppen vid 

dessa observationer befann sig i en olämplig miljö för att genomföra strukturerade observationer.  

 
Enkäter 

Forskningsgruppen har utfört två kvantitativa undersökningar, dessa består av enkätundersökningar. 

Dessa enkätundersökningar genomfördes med eleverna på Wijkmanska gymnasiet, varav den första 

delades ut vid studiens start och den andra vid studiens slut. Enkäterna var främst ett verktyg för att 

mäta elevernas engagemang före processen samt efter och därigenom upptäcka eventuella 

förändringar. Enkätfrågorna baserades på den information som rektorn förmedlade under intervju 

(Bilaga 1). Forskningsgruppen ville kontrollera den information som rektorn tillhandahållit.  

Intervjuer 

I studien genomfördes flera intervjuer med uppdragsgivaren. Intervjuerna genomfördes med och 

utan intervjuformulär. Intervjufrågorna togs fram baserade på den information som 

forskningsgruppen fick av kontaktpersonen (Bilaga 1). 

Informationsmöten  

Då forskningsgruppen framförallt arbetade med eleverna användes informationsmöten för att 

informera samt involvera lärarna i processen och dess fortlöpande. Under dessa informationsmöten 

gavs lärarna även möjligheten att ge respons och synpunkter till forskningsgruppen. 

Kreativa moment 

Forskningsgruppen har utfört tre kvalitativa moment, dessa är tre tillfällen med kreativa moment. 

Under dessa tillfällen användes flera olika kreativa övningar för idégenereringstillfällena med 

eleverna på Wijkmanska gymnasiet. Forskningsgruppen anordnade flera kreativa moment varvid 

kreativa övningar genomfördes tillsammans med elever samt projektgruppen. De kreativa 

övningarna var anpassade för att uppfylla de olika stadiernas syften i processen, Generate och Select. 

De kreativa momenten härrör från Michanek & Breiler (2007) och valdes baserat på medverkansgrad 

samt momentets syfte. 

Marknadsföring 

En reklamfilm skapades av forskningsgruppen och projektgruppen för temadagen. 

Forskningsgruppens syfte med reklamfilmen var att den skulle väcka intresse hos eleverna på 

Wijkmanska gymnasiet. Medievalet reklamfilm valdes utifrån det faktum att budgeten för detta 

projekt var väldigt liten samt att den genom sociala medier skulle nå ut till många. Reklamfilmen 

lades upp på Wijkmanska gymnasiets Facebooksida samt på Youtube. (Reklamfilm) 
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3.2 Vår arbetsmodell 

 

MYR- MODELLEN 

 

 

Figur 13: MYR-modellen syftar att öka deltagarnas engagemang genom att involvera dem i 

innovationsprocessen. När forskningsgruppen använde sig av MYR-modellen i denna studie placerade 

de eleven i stjärnorna. Värdet skulle komma till eleverna genom att forskningsgruppen tillhandahöll 

de verktyg och moment som krävdes för att eleverna skulle skapa temadagen. De moment som 

genomfördes i de olika stadierna visas i den vågräta högra axeln. Medverkansnivån som 

forskningsgruppen strävade efter att eleverna skulle nå för autonomi och ett ökat engagemang var 

nivå Stöd. Eleverna och personal var inte medvetna om modellen med dess olika grader av 

medverkan och stadium.  (Forskningsgruppens egengjorda MYR-modell, se figur 10) 

 

Stadier 

Stjärnorna symboliserar eleverna i de fyra stadierna för processen. Eleverna var i fokus i varje 

stadium. Forskningsgruppen skulle arbeta så att värde skapas för eleverna i varje stadium, istället för 

att värdet enbart infinner sig i processens slut. Alternativt under temadagen i Implementstadiet. I 

varje stadium ingick olika moment, vilka visas på den vågräta axeln. De fyra stadierna är; 

 

Generate 

Det genomfördes två idégenereringstillfällen, det första för samtliga elever som ville vara med på 

Wijkmanska gymnasiet och det andra med den givna projektgruppen. Forskningsgruppen 

observerade de kreativa momenten. De gav eleverna och projektgruppen de verktyg som krävdes för 

att genomföra och skapa värde hos deltagarna vid idégenereringsmomenten.  
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Select 

Selectstadiets syfte var att genomföra en urvalsprocess där projektgruppen genomförde det första 

urvalet genom ett kreativt moment. Samtliga elever på Wijkmanska gymnasiet hade möjlighet att 

vara med i det andra urvalstillfället. Forskningsgruppen observerade selekteringstillfällena samt gav 

projektgruppen de verktyg som krävdes för att genomföra det första urvalet och skapa värde. Det 

andra selekteringstillfället genomfördes genom en röstning där samtliga elever på Wijkmanska 

gymnasiet, som var i skolan den aktuella dagen, var med i urvalsprocessen. Genom att ge 

möjligheten till att påverka skulle känslan av delaktighet öka och därmed värdet öka hos eleverna på 

Wijkmanska gymnasiet.  

Implement 

Stadiets syfte var att planera, marknadsföra och genomföra temadagen. I detta stadium var endast 

projektgruppen med i planerings och marknadsföringsdelarna. Vid genomförandet av temadagen 

hade samtliga elever på Wijkmanska gymnasiet möjligheten att delta. Forskningsgruppen 

observerade planering och marknadsföringstillfällena med projektgruppen samt tillförde verktyg för 

att genomföra momenten. Under genomförandet av temadagen observerade och ledde 

forskningsgruppen momentet.  

Reflection 

Eleverna på Wijkmanska gymnasiets reflektion mättes genom en enkät undersökning. 

Uppdragsgivarens del i stadiet mättes genom ett möte efter genomförandet av temadagen för 

respons på process och genomförande. Forskningsgruppen sammanställer enkätsvaren från eleverna 

samt den respons de får från uppdragsgivaren och övrig personal för att se vilket lärande processen 

gav. 

 

Autonomi 

Medverkansnivån Stöd är mörkare markerad än de övriga. Det var vid denna nivå som 

forskningsgruppen ansåg att eleverna skulle uppleva autonomi (Lantz, 2011) och flow 

(Csikszentmihalyi, 2004). Forskningsgruppen skulle arbeta för att eleverna skulle ligga vid 

medverkansgraden Stöd under innovationsprocessen. Därför har varje pil, med texten autonomi, 

mellan stjärnorna och stadierna samma färg som den markerade Stödnivån.  
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4. Empiri  
 

Studiens empiri består av de observationer samt praktiska moment som forskningsgruppen 
genomförde under innovationsprocessen. Empirin är uppdelad enligt forskningsgruppens egen MYR-
modell, inkluderat dess fyra stadier; Generate, Select, Implement och Reflection. I varje stadium 
beskriver forskningsgruppen vad som observerats samt genomförts.  
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Under studiens Generatestadie genomförde forskningsgruppen idégenereringsmoment i 

innovationsprocessen tillsammans med eleverna. Att ta fram ett så stort antal idéer från så många 

elever som möjligt var centralt för forskningsgruppen. Två kreativa moment genomfördes med elever 

samt projektgrupp på Wijkmanska gymnasiet. Även ett tillfälle då lärarna blev informerade om 

processen och där de gavs tillfälle att komma med åsikter genomfördes. De moment som 

forskningsgruppen beskriver under Generatestadie är; 

Kreativt moment 

Två kreativa moment genomfördes bestående av kreativa övningar tillsammans med frivilliga elever 

samt projektgrupp på Wijkmanska gymnasiet.  

Lärarmöte 

Ett informationsmöte anordnades tillsammans med lärare och rektor på Wijkmanska gymnasiet där 

de involverades i processen samt gavs tillfälle att ge respons till forskningsgruppen.  

Forskningsgruppen har under Generatestadiet genomfört tre stycken strukturerade observationer.  

 

4.1.1 Det första kreativa momentet 

Genomförande av kreativt moment med eleverna 

Då forskningsgruppens syfte med studien var att involvera eleverna på Wijkmanska gymnasiet i 

framtagandeprocessen så anordnade de ett kreativt moment tillsammans med frivilliga elever, detta 

för att generera fram idéer inför den kommande temadagen. Det genomfördes två kreativa övningar, 

negativ idégenerering och stafettpinnen, och för dem avsattes cirka en timme. Forskningsgruppen 

delade upp sig där en agerade som ledare och två som observatörer. För observatörerna upprättades 

ett observationsschema, se bilaga 3, med frågeställningar vilka de utgick ifrån under observationen.  

Inledningsvis delades eleverna in i två grupper, beståendes av fyra elever i vardera grupp, och 

forskningsgruppens syfte med idégenereringsmomentet presenterades. Ledaren presenterade en 

tidsplan för momentet samt Osborns regler för brainstorming (Osborn, 2011). Därefter 

presenterades övningen negativ idégenerering för eleverna. De ställdes inför frågeställningen; ”Hur 

gör vi så att ingen vill komma på temadagen?”. Utifrån detta fick eleverna generera idéer med 

negativ betoning på temadag under cirka fem minuter och då skriva ner alla sina idéer på ett tilldelat 

A4-papper. Då eleverna gjort detta presenterade ledaren en vändning i övningen genom att ge dem 

frågeställningen; Hur gör vi så att alla vill komma på temadagen?”. Utifrån detta skulle eleverna ta 

de negativa idéerna de tagit fram och vända dem till positiva. Detta gjorde eleverna på ett nytt A4-

papper och även för detta moment avsattes cirka fem minuter.  

Efter övningen negativ idégenerering förklarade ledaren en paus i det kreativa momentet. Eleverna 

bjöds på fika och minglade med forskningsgruppen samtidigt som observatörerna iakttog dem. För 

detta avsattes cirka tio minuter. När inkubationstiden var över presenterade ledaren en ny kreativ 

övning för eleverna, stafettpinnen. Syftet med denna övning var att bygga vidare på de positiva idéer 

eleverna tagit fram i föregående övning för att utveckla dem och göra dem mer utförliga. Eleverna 

tilldelades A3-papper där de fick skriva upp sina idéer för att sedan låta dem cirkulera inom gruppen, 

de fick då även möjligheten att vidareutveckla varandras idéer. För detta moment avsattes cirka 
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femton minuter. Då halva tiden för momentet gått så bytte ledaren plats på elevernas A3-papper 

borden emellan för att eleverna skulle få chansen att bygga på så många idéer som möjligt samt för 

att öppna upp för skärningspunkter (Johansson, 2005).  

Avslutningsvis fördes en diskussion med eleverna gällande de kreativa övningar som genomförts 

samt momentet som helhet. Ledaren ställde exempelvis frågor gällande hur eleverna upplevde 

övningarna samt om de öppnade upp för nya idéer som annars inte skulle ha kommit fram. 

Forskningsgruppens förväntningar 

Forskningsgruppens syfte med det kreativa momentet var att många idéer skulle genereras inför den 

kommande temadagen samt att eleverna tydligt skulle involveras i processen. Eleverna delade in sig 

själva i två grupper. Detta ska enligt Lantz (2011) leda till ökad kreativitet då eleverna känner sig 

trygga och bekväma med varandra.  

Den första kreativa övningen, negativ idégenerering, valdes av forskningsgruppen som inledande 

övning då den har som syfte att skapa humor och hög stämning bland deltagarna samt även lämpa 

sig väl för så kallade ”nej-sägare” (Michanek & Breiler, 2007). Forskningsgruppen önskade att 

eleverna skulle hamna i god sinnesstämning inför nästkommande övning samt att en lättsam 

stämning skulle skapas dem emellan. Genom övningen skulle även många idéer genereras såväl 

logiska som galna (Michanek & Breiler, 2007). 

Forskningsgruppen planerade in en paus för fika, inkubationstid, då de ville öppna upp för diskussion 

mellan eleverna. Det skulle ge dem tid att smälta den övning de just genomfört samt behålla en 

lättsam stämning då eleverna inte skulle uppleva det kreativa momentet som utdraget. Enligt 

Michanek & Breiler (2007) är inkubationstiden en viktig del av idégenereringsfasen.   

Den andra kreativa övning som genomfördes, stafettpinnen, valdes för att eleverna skulle kunna 

bygga på sina idéer samt göra dem mer utförliga. Övningen skulle leda till snabba samt roliga 

lösningar samtidigt som den är enkel för deltagarna att förstå samt genomföra (Michanek & Breiler, 

2007).  

Att involvera eleverna i innovationsprocessen redan från ett tidigt skede ska enligt MYR-modellen 

leda till att ett starkare värde skapas hos eleverna. De blir då delaktiga i att skapa sina egna mål vilket 

leder till ett ökat engagemang. Nivån som forskningsgruppen i det kreativa momentet önskade 

uppnå enligt MYR-modellen var Stöd. Eleverna skulle arbeta fritt med stöd från de kreativa 

övningarna under idégenereringen.  

Så här gick det 

Följande empiri baseras på det observationsschema (Bilaga 3) som forskningsgruppen tagit fram för 

observationen. 

Av de fjorton elever som anmält sig frivilliga till det kreativa momentet närvarade åtta stycken, varav 

två tjejer och sex killar. Forskningsgruppen hade kontaktat samtliga elever som anmält sig frivilliga till 

det kreativa momentet via mail. 

Ledaren gjorde sig förstådd då denne presenterade övningen negativ idégenerering för eleverna, 

vilka ställde enstaka följdfrågor för att bekräfta att de förstått uppgiften samt vad begreppet 
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”temadag” innebär varpå de påbörjade övningen. Alla eleverna deltog aktivt samtidigt som de 

pratade, skrattade och diskuterade med varandra. Eleverna förstod vändningen i övningen, från 

negativ till positiv idégenerering, omgående och börjar omedelbart generera positiva aspekter inför 

den kommande temadagen.  

Den andra övningen, stafettpinnen, upplevde eleverna svårare än föregående övning. De ställde flera 

följdfrågor för att försäkra sig om att de genomförde övningen på korrekt sätt. När eleverna förstod 

syftet med övningen så deltog de aktivt. Eleverna diskuterade samt hjälpte varandra om någon av 

dem körde fast i övningen och stämningen var hög. Då ledaren bytte papper mellan borden så 

öppnade det upp för dialog borden emellan.  

Genomgående under det kreativa momentet förstod eleverna syftet med momentet. Eleverna deltog 

aktivt vid genomförandet av övningarna, ställde tydliga och relevanta följdfrågor samt delade med 

sig av tankar och funderingar. Vid några tillfällen låste eleverna sig i idégenereringen men de löste 

det genom att ställa frågor till ledaren samt genom att diskutera problemen med varandra i 

grupperna. Stämningen under momentet var genomgående lättsam och uppsluppen och eleverna 

tycktes uppskatta övningarna.  

Det kreativa momentet ägde rum i ett klassrum vilket fungerade bra med tanke på de givna 

förutsättningarna. I klassrummet möblerade forskningsgruppen om så att eleverna delades upp kring 

två bord där de satt vända mot varandra. Eleverna använde sig utav färgpennor, A4- samt A3-papper 

och det bjöds på fika mellan övningarna.  

Övningarna lämpade sig väl för eleverna då de förstod syftet samt förstod ledarens instruktioner. 

Många idéer genererades och eleverna uppskattade momentet.  

Eleverna som deltog under det kreativa momentet anmälde sig frivilliga. Eleverna hade inte utfört 

liknande idégenereringsövningar tidigare, men då de fick tydliga instruktioner så kunde de 

genomföra övningarna på ett bra sätt, detta till trots. Ledarens kompetens matchade elevernas 

kunskapsnivå. Elevens kompetens matchade momentets medverkansgrad. 

4.1.2 Det andra kreativa momentet 

 

Genomförande av kreativt moment med projektgruppen  

Forskningsgruppen valde att genomföra ytterligare ett tillfälle för idégenerering inför den kommande 

temadagen. Denna gång med eleverna i den för forskningsgruppen givna projektgruppen bestående 

av elevgruppen Here 4 U. För det kreativa momentet valde forskningsgruppen att använda sig av de 

två kreativa övningar som de använde sig av i det tidigare idégenereringsmomentet med elever från 

Wijkmanska gymnasiet, det vill säga negativ idégenerering samt stafettpinnen. Även upplägget för 

momentet var detsamma som i tidigare fas, dock med några mindre förändringar. Forskningsgruppen 

delade upp sig i en ledare och två observatörer vilka följde det observationsschema som användes 

under föregående kreativa moment, se bilaga 3.  

Projektgruppen delades inte in i grupper då antalet var för lågt. Ledaren presenterade syftet med 

övningen samt en tidsplan för momentet och Osborns regler för brainstorming (Osborn, 2011). 

Därefter presenterades övningen negativ idégenerering för projektgruppen och en frågeställning 

ställdes till dem; ”Hur gör vi så att ingen vill komma på temadagen?”. Projektgruppen genomförde 
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övningen samt vändningen i övningen genom att efter en stund ställa sig frågan; ”Hur gör vi så att 

alla vill komma på temadagen?”. För detta avsattes sammanlagt cirka 10 minuter.  

Forskningsgruppen tog tillsammans med projektgruppen en paus på cirka tio minuter för fika, 

inkubationstid. Därefter presenterade ledaren den andra övningen för projektgruppen, 

stafettpinnen, varpå de genomförde den under cirka femton minuters tid. När ungefär halva tiden 

gått gav ledaren eleverna de A3-papper som eleverna från tidigare idégenereringstillfälle genomfört 

samma övning på. Projektgruppen fick därefter bygga på såväl sina idéer som de sedan tidigare 

framtagna idéerna samtidigt som papprena cirkulerade dem emellan. Avslutningsvis ställde ledaren 

frågor till projektgruppen gällande hur de upplevde övningen som helhet, detta för att skapa en 

avslutande diskussion. 

Forskningsgruppens förväntningar 

Forskningsgruppens förväntningar inför övningen var desamma som under föregående moment med 

de andra eleverna, se ovan. Då forskningsgruppen upplevde att övningarna fungerade bra och gav 

önskat resultat vid tidigare kreativa moment så valde de medvetet att använda sig utav samma 

övningar vid momentet med projektgruppen.  

Så här gick det 

Följande empiri presenteras baserat på det observationsschema (Bilaga 3) som forskningsgruppen 

tagit fram för observationen. 

Fyra elever från projektgruppen förväntades närvara och alla fyra deltog, varav en av eleverna kom 

senare och deltog därmed ej i den första övningen. Forskningsgruppen hade kontaktat samtliga 

elever som anmält sig frivilliga till det kreativa momentet via sms. 

Projektgruppen hade problem med att förstå syftet med övningen negativ idégenerering då ledaren 

ej tydliggjorde det tillräckligt. De ställde flera följdfrågor till ledaren och när de väl förstod vad som 

förväntades av dem genomförde de övningen. Projektgruppen pratade ej med varandra och 

genererade idéer självständigt. De förstod vändningen i övningen, från negativ idégenerering till 

positiv idégenerering, och började skriva tämligen omgående. Också då utan dialog och diskussion 

mellan varandra. De ställde ytterligare ett antal följdfrågor för att bekräfta att de förstod 

genomförandet av övningen korrekt. Projektgruppen hade även svårigheter med att förstå de 

akademiska begrepp som ledaren använde sig utav och behövde få dem förklarade för sig.  

Under fikastunden, inkubationstiden, var stämningen något dämpad. Forskningsgruppen och 

projektgruppen fikade tillsammans och projektgruppen svarade på de frågor som forskningsgruppen 

ställde dem samt pratade lite dämpat med varandra. Då ledaren inledde den andra övningen, 

stafettpinnen, genomförde projektgruppen den utifrån instruktionerna från ledaren men de verkade 

ha svårt att förstå syftet också med den övningen. De ställde flertalet frågor till ledaren för att 

bekräfta att de genomförde övningen korrekt och diskussion uppstod i projektgruppen. Genom 

övningen lättades stämningen upp inom projektgruppen och när ledaren tilldelade dem idéerna som 

eleverna vid föregående kreativa moment genererat uppstod skratt och en öppnare dialog i 

projektgruppen.   

Genomgående i det kreativa momentet deltog projektgruppen och de genererade idéer aktivt. 

Stundtals under momentet hade de svårt att förstå syftet med övningarna vilket berodde på att 
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ledaren inte lyckades göra sig ordentligt förstådd.  Projektgruppen ställde flera frågor till ledaren 

samt delade med sig av funderingar då det uppstod oklarheter. Den genomgående stämningen under 

övningarna var något dämpad och det uppstod ingen större dialog eller diskussioner i 

projektgruppen. Mot slutet av det kreativa momentet hade den dock lättats upp något.  

4.1.3 Personal under Generatestadiet  

Följande empiri baseras på forskningsgruppens ostrukturerade observationer från när rektor och 

lärare har närvarat under Generatestadiet. 

Under det första kreativa momentet som forskningsgruppen genomförde med eleverna passerade 

ett antal lärare förbi klassrummet där denna ägde rum. De reaktioner som visades från lärarnas håll 

var nyfikenhet, viss överraskad uppsyn samt positiv respons med tecken som tummen upp. 

Arbetsplatsträff med lärarna, 2012-11-21 

Mötet genomfördes i ett klassrum. Av de 27 lärare som arbetar på Wijkmanska gymnasiet så 

närvarade 20 stycken under mötet, exklusive rektorn som ledde mötet. Rektorn presenterade hans 

beställning av projektet samt syftet med temadagen, vilket bland annat var att skapa ett högre 

engagemang hos eleverna. Forskningsgruppen blev tilldelade 15 minuter där de presenterade om hur 

långt processen nått samt de nästkommande stegen. Lärarna fick chans att ställa frågor samt ge 

synpunkter på vad som skulle vara med på den kommande temadagen. 

När forskningsgruppen presenterat det hittills utförda arbetet gavs lärarna den första möjligheten att 

komma med frågor. Ingen av lärarna hade någon fråga eller synpunkt vid detta tillfälle. I början av 

presentationen observerades en större osäkerhet och i samband med detta ett något lägre 

engagemang hos lärarna. När forskningsgruppen presenterat datum för när temadagen skulle äga 

rum samt när konceptet för temadagen skulle vara klart, vilket var en vecka senare, fick 

forskningsgruppen viss feedback. Forskningsgruppen hade bestämt datumet för när färdigt koncept 

skulle vara framvalt innan mötet. Genom observationer uppmärksammades att osäkerheten hos 

lärarna minskade och engagemanget höjdes när forskningsgruppen presenterade mer konkreta 

hållpunkter i processen till temadagen. Valet av datum för temadagen diskuterades då lärarna såg en 

risk, att deltagarantalet kunde bli lågt, med att den ligger så nära elevernas avslutning och jullov. 

Forskningsgruppen och rektorn förklarade valet och anledningen av datumet, studiens deadline samt 

tillgång till gymnastiksalen. Lärarna och framförallt klassföreståndarnas roll diskuterades och 

poängterades av såväl lärare, rektor och forskningsgruppen då de hade en betydande roll i samtal 

kring temadagen. Det var de som främst skulle besvara praktiska frågor från eleverna gällande 

temadagen. En minoritet av lärarna hade pratat med de elever som medverkat i det första kreativa 

momentet som forskningsgruppen genomförde. Eleverna hade enligt läraren reflekterat och 

forskningsgruppen uppfattade det som att de hade en positiv erfarenhet av tillfället. 

4.1.4  Avslut Generatestadiet 

Här avslutas den empiriska information som samlades in under Generatestadiet i studien. Nästa 
avsnitt och stadium är Select. 
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Under innovationsprocessen var Select var den del där urvalet av de tidigare idéerna skedde och 

konkretiserades. Ett kreativt moment med projektgruppen genomfördes under forskningsgruppens 

ledning. När denna genomförts krävdes det en konkretisering av forskningsgruppen för att 

genomföra röstningen bland koncepten med samtliga elever på Wijkmanska gymnasiet. De moment 

som beskrivs i Select är; 

Kreativt moment 

Ett kreativt moment genomfördes där projektgruppen valde de idéer från som genererats fram 

under Generatestadiet som de ville bygga vidare på. 

Konkretisering av forskningsgruppen  

Forskningsgruppen genomförde en konkretisering av de idéer som fogades samman under det 

kreativa momentet med projektgruppen. Detta gjordes i föreberedande syfte inför den kommande 

röstningen. 

Röstning 

Samtliga elever på Wijkmanska gymnasiet röstade mellan tre koncept inför den kommande 

temadagen. Det vinnande konceptet blev det som genomfördes.  

Forskningsgruppen har under Selectstadiet genomfört två stycken observationer.  

 

4.2.1 Kreativt moment för skapande av koncept utkast 

Genomförande av kreativt moment med projektgruppen 

För att ta fram tre koncept inför den kommande temadagen anordnade forskningsgruppen ett 

kreativt moment tillsammans med projektgruppen. Syftet var att skapa tre koncept utifrån de idéer 

som genererats fram vid tidigare kreativa moment under Generatestadiet. För detta genomfördes tre 

övningar, en för selektering, en för att skapa konceptutkast samt en för konkretisering av koncepten.  

För hela det kreativa momentet avsattes cirka en timme. Forskningsgruppen var uppdelad i en ledare 

och två observatörer som under observationen följde ett i förhand framtaget observationsschema, se 

bilaga 4, specificerat för detta moment.  

Inför den första övningen hade forskningsgruppen placerat ut pappersark runt om i rummet. De hade 

skrivit upp en idé, från tidigare idégenereringsmoment, per pappersark. Inledningsvis genomförde 

forskningsgruppen en selekteringsövning. Projektgruppen blev tilldelade klistermärken i tre olika 

färger, nio klistermärken per elev. Varje färg betecknade en särskild egenskap för idén. 

De tre färgerna med egenskaper var: 

Röd = Den mest genomförbara/realistiska idén 

Grön = Den roligaste idén 

Blå = Den mest innovativa idén 

Projektgruppen cirkulerade därefter bland de utplacerade pappersarken och fäste klistermärken på 

de idéer de ansåg lämpligast baserat på dess egenskaper. Samtidigt som övningen utfördes bjöds 
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projektgruppen på fika, detta för att en lättsam och avslappnad stämning skulle skapas dem emellan. 

Forskningsgruppens syfte med denna inledande övningen var att selektera ut idéer från de som vid 

tidigare kreativa moment genererats fram och för detta avsattes cirka tio minuter. 

Följande steg i det kreativa momentet var att genom en övning skapa utkast för tre potentiella 

koncept att genomföra under den kommande temadagen. Projektgruppen samlade då ihop de 

pappersark med idéer som de fäst ett klistermärke på. Uppgiften blev därefter att sätta samman 

dessa idéer i tre olika kedjor, där de tre olika egenskaperna skulle vara representerade i respektive 

kedja. Inför detta presenterade ledaren en kursplan, se bilaga 5, bestående av kriterier för 

temadagen som eleverna behövde ta hänsyn till för samtliga koncept. 

Då eleverna kombinerat i hop utkast för de tre koncepten presenterade ledaren det tredje och sista 

steget i det kreativa momentet, en övning vars syfte var att konkretisera koncepten. Genom detta 

skulle koncepten tydliggöras och få ett utmärkande tema. Projektgruppen utgick från de tre olika 

kedjorna och diskuterade såväl med varandra som med ledare. 

Forskningsgruppens förväntningar 

Syftet med det kreativa momentet var att projektgruppen genom de tre övningarna skulle lyfta fram 

idéer som tillsammans skulle skapa utkast för tre koncept.  

Den första selekteringsövningen valdes då forskningsgruppen ville ge projektgruppen en 

övergripande blick över de idéer som genererades fram under Generatestadiet. Projektgruppen blev 

tilldelade de tre egenskaperna då forskningsgruppen önskade att projektgruppen skulle se idéerna 

utifrån flera olika perspektiv. Märkningssystemet innefattandes olikfärgade klistermärken skulle 

skapa en enkel och snabb gallring bland idéerna.  

Kursplanen som presenterades för projektgruppen hade forskningsgruppen tagit fram för att 

tydliggöra de grundregler och riktlinjer som de anser viktiga i samband med genomförandet av den 

kommande temadagen. Reglerna skulle ej ses som ett hinder för kreativiteten och idéflödet i 

processen, dock såg forskningsgruppen det som försäkran om att temadagen uppfyllde sitt syfte, att 

alla elever skulle känna sig trygga och att ingen elev skulle känna sig kränkt under temadagen. 

Forskningsgruppen presenterade medvetet kursplanen för projektgruppen då de ville göra dem 

medvetna om riktlinjerna samt för att de skulle se seriöst på temadagen.  

Den andra övningen, där projektgruppen skulle skapa konceptutkast, hade som syfte att pussla ihop 

de idéer som valts ut samt utifrån dem skapa tre sammanhängande temadagar. Forskningsgruppen 

ville att projektgruppen medvetet skulle arbeta för att placera ut idéernas olika egenskaper i de tre 

koncepten så att det skulle skapas en stadig grund i dem alla.  

Avslutningsvis genomförde forskningsgruppen en konkretiseringsövning med projektgruppen vars 

syfte var att utveckla de tre koncepten och göra dem tydligare. Tydligare utkast för koncepten skulle 

skapas och konkretiseringen skulle även leda till att de olika dagarna delades in i tre teman.  
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Så här gick det 

Följande empiri baseras på det observationsschema (Bilaga 4) som forskningsgruppen tagit fram för 

observationen. 

Inför det kreativa momentet förväntades fem stycken elever närvara varav tre stycken deltog.  

Ledaren inledde den första övningen genom att förklara den och presentera vilka olika egenskaper 
färgerna på klistermärkena stod för. Ledaren illustrerade detta genom att de hade klistrats upp på ett 
A4-papper där även en kort beskrivning stod med.  Ledaren gjorde sig förstådd hos projektgruppen 
vilka ställde följdfrågor för att bekräfta att de uppfattat övningen korrekt. Därefter inledde 
projektgruppen övningen omedelbart. Samtliga deltog aktivt och lade stor vikt vid att cirkulera bland 
idéerna, läsa igenom dem samt placera klistermärken vid de utvalda idéerna.  
 
Då ledaren presenterade kursplanen (Bilaga 5) inför temadagen så lyssnade projektgruppen 
uppmärksamt och de riktlinjer som presenterades för dem blev de även tilldelade i pappersform. 
Projektgruppen kom med förbättringsförslag och idéer gällande dessa samt även förslag för hur 
marknadsföring inför temadagen kunde genomföras.  
 
Därefter presenterades den övning vari projektgruppen fick som uppgift att kombinera ihop de 
markerade idéerna till tre koncept inför temadagen. Projektgruppen deltog aktivt och lade stor vikt 
vid att lämplig idé skulle hamna under lämpligt koncept. Projektgruppen diskuterade 
konceptskapandet med varandra och tycktes engagerade då de delade med sig av åsikter och tankar 
inför temadagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Bild av de tre konceptutkasten projektgruppen skapade utifrån de idéer som framkom under 
de kreativa momenten i Generatestadiet. (Forskningsgruppens egentagna bild) 
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Även då de skulle konkretisera de tre koncepten deltog projektgruppen aktivt och förde diskussion 
med varandra. Eleverna lade störst vikt vid att välja fram passande teman för de tre koncepten, vilket 
troligtvis kom sig av att ledaren inte gjorde sig helt förstådd då denne inte förklarade begreppet 
konkretisering tydligt nog.  
 
Genomgående under hela det kreativa momentet deltog projektgruppen aktivt och det uppstod 

mycket prat och diskussioner dem emellan. Projektgruppen ställde många frågor samt framförde 

synpunkter. Under den sista kreativa övningen uppstod ett fåtal gånger stopp då eleverna låste sig 

men detta tog de sig snabbt ur genom diskussioner med varandra. Stämningen under det kreativa 

momentet var genomgående lättsam och uppsluppen. Då projektgruppen hade deltagit i ett kreativt 

moment med forskningsgruppen tidigare så hade de en aning om vad som förväntades av dem. Då 

detta moment dock skilde sig från tidigare så krävde det tydliga instruktioner från ledaren för att 

genomförandet skulle bli maximalt.  

4.2.2 Forskningsgruppens konkretisering av koncept 

Efter selekteringsövningen med projektgruppen sammanställde forskningsgruppen det övningen 

genererat. De tre koncepten utgick ifrån de idékedjor, se figur 14, som projektgruppen arbetat fram 

samt de anteckningar ledaren gjort under konkretiseringen. Nästa steg i projektets Selectstadie var 

att alla elever, lärare och rektor skulle rösta fram ett vinnande koncept av de tre som projektgruppen 

tagit fram. Det koncept med flest röster skulle bli det som genomfördes under temadagen. 

Röstningen skulle gå snabbt att genomföra samt vara enkel att förstå för de elever som inte 

medverkat under idégenereringen. För att inte slösa dyrbar tid var dessa koncept enbart 

teman/inriktningar för temadagen. Under konkretiseringen tydliggjorde forskningsgruppen varje 

tema på de tre koncepten inför den kommande röstningen.  Forskningsgruppen utformade även 

röstningslappar där de tre koncepten presenterades med namn och en kort marknadsförande och 

beskrivande text. De förslag som presenterades för eleverna och som de därefter hade att välja 

mellan var; 

Fantasy Explosion: 

 Vill du vara med och lösa ett fartfyllt uppdrag? Let your brain explode! 

Christmas Games: 

 Alla har olika styrkor. United we stand, divided we fall. Är det du och ditt lag som vinner tävlingarna 

och tar hem priset? 

You Future: 

 The magic is in you. Vem är du och vad är din framtid? We want you for your future! 

På röstningslappen hade varje förslag varsin ruta där eleverna skulle kryssa i det tema de tyckte lät 

roligast och helst av allt ville gå på. 
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4.2.3 Observation röstning 

Följande empiri baseras på forskningsgruppens ostrukturerade observationer från röstnings- 

momentet under Selectstadiet.  

Genomförande av röstning 

För att genomföra röstningen på skolan använde sig forskningsgruppen av samma teknik som vid 

enkätutlämningen. Det vill säga, röstningslapparna lämnades ut till eleverna under pågående 

lektioner och samlades in vid samma tillfälle. Forskningsgruppen valde att genomföra röstningen på 

det sättet då de ville ha en hög deltagandegrad. Lärarna som höll i lektionerna samt rektor fick rösta 

på koncepten precis som eleverna. Dessa lappar markerades med ett L samt lades i en annan hög än 

elevernas röstningslappar då forskningsgruppen medvetet ville skilja dem åt. Detta då det var 

elevernas resultat som forskningsgruppen valt att lägga sin fokus på samtidigt som de vill ta del av 

lärarnas tyckande och se eventuella skillnader däremellan.  

Forskningsgruppens förväntningar 

Genom att samtliga elever, som var i skolan under dagen, fick möjligheten att påverka temat på 

temadagen hade forskningsgruppen förhoppningar på att eleverna skulle förstå de olika koncepten. 

Då eleverna tilldelades ytterligare en möjlighet att påverka genom att bestämma vilket koncept som 

skulle genomföras var förhoppningen att röstningen skulle leda till ett ökat engagemang hos samtliga 

elever samt en starkare känsla av delaktighet, vilket stöds av forskningsgruppens egen MYR-modell.  

Så här gick det 

Forskningsgruppen observerade att majoriteten av eleverna var engagerade i sina val till dagen. 

Eleverna var positiva och intresserade, de gjorde noggranna och aktiva val samt ställde frågor när de 

ville ha de olika koncepten ytterligare förklarade för sig. De elever som satt vid datorer och liknande 

lämnade dessa direkt för att genomföra röstningen aktivt. Under röstningsdagen närvarade 138 

elever av de 211 elever som går på skolan, samtliga 138 elever röstade på ett de tre koncepten.  

Lärarnas inställning till forskningsgruppen och röstningen varierade. Majoriteten av lärarna var 

mycket positiva och nyfikna. Forskningsgruppen hade ett bra samarbete med majoriteten av lärarna 

under röstningen och flertalet ville gärna diskutera och ställa frågor om temadagen samt 

forskningsgruppens studie. Dock fanns det en minoritet där forskningsgruppen observerade en 

negativ inställning och lågt engagemang. Den minoritet som var negativ färgade inte eleverna 

märkbart, då elevernas fokuserade sig på forskningsgruppen istället för läraren vid detta tillfälle. 

Lärare samt rektor som röstade under Selectstadiet var 11 stycken.  

Sammanlagt tillhandahöll forskningsgruppen 149 röster, varav 11 kom från lärare och rektor och 138 

kom från eleverna på skolan. Utfallet mer precist blev att förslag ett, Fantasy Explosion fick 43 röster 

av eleverna, fyra stycken av lärarna. Christmas Games fick 82 röster av eleverna, fyra röster av 

lärarna och förslag nummer tre, You Future fick 13 röster av eleverna samt tre utav lärarna. 

Inriktningen för temadagen och det vinnande förslaget var Christmas Games.  
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Figur 15: Diagram som visar hur de 138 eleverna på Wijkmanska röstade bland de tre koncepten 

under Selectstadiet. (Diagrammet är en egengjord sammanställning av forskningsgruppen) 

 

 

Figur 16: Diagram som visar hur de 11 lärarna (inklusive rektor) på Wijkmanska röstade bland de tre 

koncepten under Selectstadiet. (Diagrammet är en egengjord sammanställning av forskningsgruppen) 

4.2.4 Avslut Selectstadiet 

Här avslutas den empiriska information som samlades in under Selectstadiet i forskningsgruppens 
studie. Nästa avsnitt och stadium är Implement. 
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Implement var planerande- och genomförandedelen i innovationsprocessen. Planering av 

forskningsgruppen i samråd med projektgruppen ledde fram till temadagen – Christmas Games. En 

reklamfilm spelades in för att eleverna skulle uppmärksamma temadagen och få dem att vilja gå på 

den. De moment som forskningsgruppen beskriver under Implementstadiet är; 

Planering av temadagen  

Forskningsgruppen lade upp planeringen samt förberedelser för Christmas Games samt presenterade 

denna plan för projektgruppen. 

Reklamfilm  

Forskningsgruppen spelade in en reklamfilm tillsammans med projektgruppen. 

Genomförande av temadagen 

Forskningsgruppen genomförde temadagen tillsammans med eleverna på Wijkmanska gymnasiet 

samt observerade deltagarna under dagen. 

 

4.3.1 Planering av temadagen 

Konkretisering av temadagen 

Efter att eleverna röstat fram det vinnande konceptet Christmas Games tog forskningsgruppen fram 

en planering inför temadagen. Forskningsgruppen, vilka utgick från sin egen MYR-modell, ville få med 

eleverna även i detta stadium och valde därför att ta fasta på de idéer som uppkommit under de 

tidigare genomförda kreativa momenten. Flera elever uttryckte en vilja att vara fria under 

temadagen samt att de ville ha med tävlingar och samarbetsövningar, vilket forskningsgruppen lade 

som grund för planering av dagen. Det som skapades var en struktur för en dag med en blandning av 

fria och schemalagda tävlingar och aktiviteter. 

Planerings möte med projektgruppen 

Forskningsgruppen arrangerade ett sista planeringsmöte tillsammans med projektgruppen. 

Strukturen för dagen presenterades och diskuterades. Den struktur som forskningsgruppen 

presenterade var en dag med fasta och fria aktiviteter där eleverna tävlade i lag. Elevernas lag skulle 

bestå av fem till sex personer och eleverna skulle själva dela in sig i lagen. Självorganisering vid 

lagindelningen var något som projektgruppen hade önskat vid selekteringsmomentet. De lag som 

eleverna själva skulle dela in sig i hamnade sedan i grupper om fem lag per grupp. Dessa grupper 

med lag hade de schemalagda tävlingarna samt lunch tillsammans. Den preliminära tidsplan som 

forskningsgruppen satt för dagen var från klockan nio på morgonen till klockan tre på eftermiddagen. 

När forskningsgruppen presenterat denna preliminära struktur för projektgruppen bad de dem om 

respons. 

Under planeringsmötet presenterade forskningsgruppen ett förslag för att marknadsföra temadagen. 

Detta förslag innebar att projektgruppen tillsammans med forskningsgruppen skulle spela in en 

reklamfilm. I reklamfilmen skulle skådespelarna ha på sig tomtemasker och på det sättet skulle det 

inte gå att identifiera projektgruppen.  
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Observation planeringsmötet med projektgruppen 

Följande empiri baseras på ostrukturerade observationer gjorda av forskningsgruppen. 

Tre av projektgruppens fem medlemmar närvarade vid planeringsmötet. De övriga var upptagna med 

till exempelvis nationella prov. Projektgruppens reaktion vid presenterandet av strukturen för 

temadagen var positiv. Den punkt som möttes med viss kritik var idén om självorganiserade lag. 

Majoriteten av projektgruppen tyckte att det var bra att eleverna delade in sig själva. En minoritet 

hade tvivel kring att ett antal elever inte skulle hitta en grupp att delta i. Dock beslutade 

projektgruppen att förslaget självorganisering skulle användas i och med att det uppnådde kriteriet 

frihet under temadagen. Forskningsgruppen observerade en ökad känsla av engagemang hos 

projektgruppens medlemmar, de gav mer respons än vid föregående möten och upplevdes som 

avslappnade och positiva. Forskningsgruppen gav projektgruppen chansen att ge förslag på 

aktiviteter att genomföra under temadagen, dels på själva mötet och dels genom att maila dem till 

forskningsgruppen i efterhand. Dock inkom inga sådana förslag från projektgruppen. 

Idén till reklamfilmen presenterades för projektgruppen och togs emot med nyfikenhet och viss 

skepticism. När forskningsgruppen berättade om tomtemaskerna som skulle dölja identiteten 

övergick projektgruppen till att vara positivt inställda till förslaget och villiga att ställa upp som 

skådespelare. 

4.3.2 Reklamfilm 

Genomförande reklamfilm 

Filmen spelades in i och utanför skolans lokaler en vecka innan temadagen genomfördes.  

Reklamfilmen lades upp på Facebook och Youtubekonton samma dag som den spelades in. 

Forskningsgruppen hade avsatt en timme för reklamfilmsinspelningen och hade en plan för vilka 

scener som skulle ingå. Skådespelarna i filmen bestod av forskningsgruppen och projektgruppen, 

vilka bar tomtemasker för att dölja sina ansikten. Syftet med reklamfilmen var att eleverna på 

Wijkmanska gymnasiet skulle uppmärksamma och få ett ökat intresse inför den kommande 

temadagen, samt att den skulle leda till ett ökat deltagande. (Reklamfilm) 

Observation reklamfilm 

Denna empiri baseras på ostrukturerade observationer gjorda av forskningsgruppen 

Under inspelningen av reklamfilmen var två av fem deltagare i projektgruppen närvarande. Två andra 

elever på skolan deltog i filminspelningen istället för de medlemmar i projektgruppen som inte kunde 

närvara. Också två personer ur forskningsgruppen deltog i reklamfilmen, varav den tredje filmade. 

Forskningsgruppen observerade ett högt engagemang hos projektgruppen samt de andra två 

eleverna, då de spelade upp de förutbestämda scenerna och bidrog med deras personligheter till 

reklamfilmen. upp Forskningsgruppen observerade att elever på skolan som inte deltog i 

reklamfilmen verkade nyfikna och intresserade. Det förekom dels frågor kring inspelningen och 

varför den skedde samt nyfikna blickar från dessa elever.  

När reklamfilmen var redigerad och upplagd hjälpte projektgruppen till med marknadsförningen och 

spridningen av filmen genom sina privata Facebook konton. Dagen då temadagen genomfördes hade 

filmklippet över 270 visningar.(Reklamfilm) 
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4.3.3 Observation Temadag 

Genomförande av Christmas Games 

Eleverna och lärare på Wijkmanska gymnasiet samlades klockan nio på morgonen i skolans 

gymnastiksal för introduktion av temadagen. Forskningsgruppen presenterade upplägget för dagen 

samt dagens olika delar. Forskningsgruppen stod på en bänk och talade högt. Ytterligare ett 

hjälpmedel som användes var en PowerPoint presentation (Bilaga 7). 

I mitten av presentationen delade deltagarna, innefattandes både elever och lärare, in sig i lagen 

självständigt. Forskningsgruppen poängterade att självorganiseringen skulle ske med ansvar för att 

förhindra att någon elev inte kom med i något lag. Under laguppdelning skulle forskningsgruppen 

agera i förebyggande syfte genom att cirkulera bland elever för att se till att alla deltagare hamnade i 

ett lag. Alla lag ingick i en grupp som bestod av fem lag. Forskningsgruppen delade ut ett schema 

samt poängformulär till varje lag där det även framgick vilken grupp de tillhörde (Bilaga 6). 

Efter lagindelningen förklarade forskningsgruppen de gruppgemensamma schemana. Varje lag skulle 

genomföra tre schemalagda tävlingar före lunch och ytterligare tre efter lunch. Dessa schemalagda 

tävlingar höll forskningsgruppen samt en medhjälpare i, vilka även agerade domare under dagen. 

Däremellan fanns det fria tävlingar för lagen att genomföra när tid fanns för större möjlighet att 

vinna. Dessa fria tävlingar skulle redovisas hos någon av domarna under dagen. Lagen genomförde 

därefter de sex schemalagda tävlingarna samt de fria tävlingarna. 

Avslutningen på dagen skedde genom en gemensam samling i gymnastiksalen för samtliga deltagare. 

Där delade forskningsgruppen ut en enkät till eleverna att besvara under tiden som alla resultat från 

dagen sammanställdes. När detta gjorts skedde en prisutdelning där pris delades ut till etta, tvåa och 

trea.  

Forskningsgruppens förväntningar 

Forskningsgruppen hade förberett för att samtliga elever och lärare på Wijkmanska gymnasiet skulle 

närvara under temadagen. Genom att använda sig av en presentation med både bild, i form av 

PowerPoint-presentation (Bilaga 7), och tal skulle samtliga elever ha möjlighet att ta till sig 

informationen (Robbins, 1997).  Nivån som forskningsgruppen önskade skulle uppnå enligt deras 

egen MYR-modell var här IA, Inte alls. Syftet var endast informera deltagarna om dagens struktur och 

innehåll. 

Lagindelningen skulle ske genom självorganisering för eleverna. Detta var en nivå (MYR-modellen) 

som egentligen är något för svår. Genom att forskningsgruppen var uppmärksam och cirkulerade 

under lagindelningen skulle ingen elev bli utan ett lag. I samband med lagindelningen fick varje lag 

sitt poängformulär (Bilaga 6) med ytterligare information om de fria och schemalagda tävlingarna. 

Genom tydliga instruktioner på även detta dokument skulle samtliga lag dyka upp på rätt plats och 

tid för de schemalagda tävlingarna samt äta lunch under rätt tid.  

Forskningsgruppen valde att ta fram 24 fria tävlingar då det passade temadagens tema Christmas 

Games, då julafton inträffar den 24 december. Antalet fria tävlingar passade för den ambitionsnivå 

och tid som forskningsgruppen observerat att eleverna på Wijkmanska gymnasiet hade. En person i 

forskningsgruppen höll inte i en schemalagd tävling för att kunna hjälpa eleverna samt vara den 

domare som eleverna främst skulle vända sig till vid redovisning av de fria tävlingarna. Nivån som 
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forskningsgruppen önskade uppnå enligt MYR-modellen var här 50/50, Eleverna har lika mycket makt 

som forskningsgruppen. Friheten skulle inte försvinna genom möjligheten att välja att delta under de 

schemalagda tävlingarna samt genomförande av de fria tävlingarna. 

Prisutdelningen och avslutet av dagen skulle genomföras i gymnastiksalen. I samband med detta 

skulle samtliga elever svara på en enkät (Bilaga 8) utformad av forskningsgruppen. Prisutdelningen 

fanns med på det schema som presenterats i samband med lagindelningen. Nivån som 

forskningsgruppen önskade uppnå enligt MYR-modellen var här IA, Inte alls. Deltagarna skulle följa 

den struktur som forskningsgruppen valt med enkätutdelning och att ettan, tvåan och trean fick pris. 

Forskningsgruppen planerade för att deltagarna skulle ta lång tid på sig med de fria tävlingarna samt 

att de skulle fika mellan tävlingarna. Forskningsgruppens förväntningar på deltagarna var ganska 

låga, då de var tveksamma om deltagarna skulle vara engagerade och göra tävlingarna. Däremot såg 

forskningsgruppen att deltagarna utifrån MYR-modellen skulle kunna klara av upplägget för dagen. 

Så här gick det 

Följande empiri baseras på ostrukturerade observationer gjorda av forskningsgruppen under studiens 

Implementstadie.  

Den gemensamma samlingsplatsen för intro och avslut av temadagen var gymnastiksalen för att 

samtliga elever och lärare på Wijkmanska gymnasiet skulle få plats. Det var cirka 120 av de 211 

eleverna som deltog på temadagen. Under presentationen hade deltagarna svårigheter att höra vad 

forskningsgruppen sa, då de inte hade mikrofoner och ett sorl fyllde gymnastiksalen under vissa delar 

av presentationen. (Stenberg, 2012)  

Lagindelningen fungerade bra enligt forskningsgruppens observationer. Det uppstod inga 

komplikationer där någon elev blev ensam. Forskningsgruppen samt vissa lärare cirkulerade på golvet 

för att se till att ingen blev ensam. Forskningsgruppen observerade att dessa lärare avvaktade att 

dela in sig själva i lag för att i första hand kunna föra in elever i lagen. Personal kommenterade att 

vissa elever verkade ovilliga att ha med personal i laget (Stenberg, 2012). Totalt var det 23 lag och 

fem grupper. 

Efter presentationen satte lagen igång direkt med tävlingarna. De deltog aktivt och var engagerade 

under de schemalagda tävlingarna, enligt forskningsgruppens observationer. De utförde de fria 

tävlingarna snabbt, de första lagen var färdiga redan efter drygt en halv timme. Detta var betydligt 

snabbare än vad forskningsgruppen hade räknat med. De fria tävlingarna gav deltagarna möjlighet 

att själva bestämma vilken tid de skulle lägga på dem. Detta ledde till kreativa bidrag där deltagarna 

ibland gjorde mer än det krävdes för att tillhandahålla poängen. Exempelvis redovisades mycket 

entusiastiska danser av lagen för domare. (Bilaga 6) 

Forskningsgruppen försökte skapa ett inspirerande och dynamiskt klimat genom att dekorera 

teknikavdelningen och tillhandahålla fika under hela dagen. Elevernas självorganiserade lagindelning 

skapade ett öppet och stöttande klimat i lagen enligt forskningsgruppens observationer. 

På grund av att antalet deltagande elever och lärare var färre än beräknat samt utförandet av de fria 

tävlingarna gick fortare än vad forskningsgruppen beräknat beslutade de sig för att korta ned dagen. 

Detta medförde att det blev ett kortare och tajtare schema för grupperna, det vill säga mindre tid 
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mellan de schemalagda tävlingarna. Detta initiativ observerade forskningsgruppen uppskattades av 

samtliga deltagare under temadagen, såväl elever som lärare. 

Alla lag utom ett deltog under prisutdelningen. Lagen lämnade in sina poängformulär i 

gymnastiksalen till forskningsgruppen. I samband med inlämningen av poängformuläret lämnades en 

enkät ut till deltagarna. 56 av det 120 deltagande eleverna svarade och lämnade in enkäten till 

forskningsgruppen vid samma tillfälle. Forskningsgruppen ledde prisutdelningen där ettan, tvåan och 

trean blev tilldelade pris. Deltagarna var positiva och engagerade under prisutdelningen och 

applåderade till de placerade lagen. Därefter avslutades dagen. 

 

4.3.4 Avslut Implementstadie 

Här avslutas den empiriska informationen som samlades in under Implementstadiet i 
forskningsgruppens studie. Nästa avsnitt och stadium är Reflection. 
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Studiens Reflectionstadie grundas på reflektioner som forskningsgruppen mottog från elever, lärare 

samt rektor på Wijkmanska gymnasiet efter genomförandet av temadagen. Centralt för detta var att 

se vilka lärdomar innovationsprocessen gett samt mäta värdet den skapat hos deltagarna. 

Reflectionstadiet baseras på ostrukturerade observationer som forskningsgruppen gjort och de 

moment som beskrivs är; 

Reflektion från deltagare (elever och lärare) 

Under genomförandet av temadagen samt efteråt mottog forskningsgruppen feedback från såväl 

elever som lärare. 

Reflektion genom enkät 

Vid temadagens slut delades en enkät ut till de elever som deltagit under dagen. Enkäten agerade 

främst som ett verktyg för forskningsgruppen för att mäta om engagemanget hos eleverna höjts 

efter att de tilldelats möjligheten att delta i innovationsprocessen.  

Reflektion från rektor 

Efter genomförandet av temadagen anordnade forskningsgruppen ett möte med rektor på 

Wijkmanska gymnasiet. Under mötet gavs rektor möjligheten att reflektera över såväl temadag som 

innovationsprocess samt ge synpunkter för vad som fungerat bra respektive mindre bra.  

 

4.4.1 Reflektion från deltagare (elever och lärare) 

Följande empiri grundas på elever och lärare på Wijkmanska gymnasiet som forskningsgruppen valt 

att ha anonyma i studien. 

Under genomförandet av temadagen mottog forskningsgruppen mycket feedback från elever och 

lärare på Wijkmanska gymnasiet. De kom fram till forskningsgruppen såväl under den pågående 

temadagen samt efter dess avslut och gav dem positiv respons i form av uppmuntrande 

kommentarer, exempelvis gällande de schemalagda och fria aktiviteterna. Såväl elever som lärare 

upplevde att det var en typ av upplägg de ej medverkat i tidigare och de ansåg att upplägget 

fungerade väl för syftet. Många elever hade gärna sett att det fanns fler fria aktiviteter att genomföra 

under temadagen samt att dessa hade varit svårare och mer utmanande.  

Flera lärare framförde att de upplevde att engagemanget hos eleverna hade varit högt genomgående 

under temadagen samt att det varit en uppsluppen och positiv stämning på skolan. Under 

temadagen deltog cirka 120 elever av de 211 som går på Wijkmanska gymnasiet. Enligt lärare på 

skolan var detta ett normalt bortfall i förhållande till en normal skoldag, och de upplevde att 

deltagande nivån under dagen hade varit högt.  
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4.4.2 Reflektion genom enkät 

Vid slutet av temadagen delade forskningsgruppen ut en enkät (Bilaga 8) till eleverna som deltagit 

under dagen. Denna delades ut i samband med att forskningsgruppen sammanställde resultaten från 

dagens tävlingar och aktiviteter och eleverna besvarade den samt lämnade in den på plats i skolans 

gymnastiksal. I enkäten fick de besvara åtta stycken frågor gällande hur de upplevt skapandet, 

framtagandet och genomförandet av temadagen. Av de cirka 120 elever som deltog besvarade 56 

stycken elever på enkäten.  

  

Figur 17: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ” Jag tycker det var bra att jag blev erbjuden möjligheten att skapa temadagen som 

resulterade i Christmas Games” där alternativ 1 = Instämmer inte alls och alternativ 5 = Instämmer 

helt. Alternativ 6 = Vet ej. (Diagrammet är en egengjord sammanställning av forskningsgruppen). 

(Bilaga 8) 

Majoriteten av eleverna var efter temadagens slut positivt inställda till att de givits chansen att delta 

i skapandet av Christmas Games. På frågan ” Jag tycker det var bra att jag blev erbjuden möjligheten 

att skapa temadagen som resulterade i Christmas Games” svarade 50 % av eleverna Instämmer och 

32 % svarade Instämmer helt. (Bilaga 8) 

39 % av eleverna svarade Instämmer gällande om de upplevde att det varit tydligt att de blivit 

tilldelade chansen att påverka skapandet av temadagen och 43 % av eleverna valde samma alternativ 

på frågan ”Jag tycker att en av anledningarna till att Christmas Games blev bra är för att jag och mina 

skolkamrater var med och skapade dagen”. (Bilaga 8) 
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Figur 18: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ” Det var tydligt att jag kunde påverka skapandet av temadagen, Christmas Games” där 

alternativ 1 = Instämmer inte alls och alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. 

(Diagrammet är en egengjord sammanställning av forskningsgruppen). (Bilaga 8) 

 

 

Figur 19: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ” Jag tycker att en av anledningarna till att Christmas Games blev bra är för att jag och 

mina skolkamrater var med och skapade dagen” där alternativ 1 = Instämmer inte alls och alternativ 

5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. (Diagrammet är en egengjord sammanställning av 

forskningsgruppen). (Bilaga 8) 
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Figur 20: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ” Jag tycker det var bra att jag och mina skolkamrater röstade fram temat för dagen” där 

alternativ 1 = Instämmer inte alls och alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. 

(Diagrammet är en egengjord sammanställning av forskningsgruppen). (Bilaga 8) 

Majoriteten av eleverna, 46 % som svarat Instämmer och 25 % på Instämmer helt, tyckte att det var 

bra att de tillsammans med sina skolkamrater fått rösta fram konceptet för temadagen. (Bilaga 8) 

På frågan ”Jag tycker att Christmas Games ska vara en årlig tradition på min skola” svarade 30 % av 

eleverna Instämmer helt, 29 % Instämmer och 23 % Instämmer delvis. 30 % svarade Instämmer på 

frågan gällande om de skulle delta i ett liknande projekt i framtiden om de gavs chansen, tillsammans 

med 18 % som svarade Instämmer helt på samma fråga.  (Bilaga 8) 
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Figur 21: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ” Jag tycker att Christmas Games ska vara en årlig tradition på min skola” där alternativ 1 

= Instämmer inte alls och alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. (Diagrammet är en 

egengjord sammanställning av forskningsgruppen). (Bilaga 8) 

 

 

Figur 22: Diagram över svaren från alla elever som besvarade enkäten på Wijkmanska gymnasiet. 

Frågan löd ” Jag hade höga förväntningar på Christmas Games” där alternativ 1 = Instämmer inte alls 

och alternativ 5 = Instämmer helt. Alternativ 6 = Vet ej. (Diagrammet är en egengjord 

sammanställning av forskningsgruppen). (Bilaga 8) 
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I slutet av enkätformuläret (Bilaga 8) gavs eleverna möjligheten att lämna övriga synpunkter och 

feedback. Exempel på kommentarer som eleverna lämnade där var: 

”Det borde ha varit längre aktiviteter och fler icke-schemalagda aktiviteter” 

”Kul initiativ! Trevliga ledare och en jättetrevlig dag! Hade varit kul med mixade lag från olika 

inriktningar” 

”Bra med långt schema. Lättare och bättre att dra bort tid än att lägga till” 

 

4.4.3 Reflektion från rektor 

När temadagen var genomförd hade forskningsgruppen ett uppföljningsmöte med uppdragsgivaren 

rektorn. Mötet genomfördes för att få uppdragsgivarens respons på temadagen och sättet att ta 

fram den. Rektorn var inte medveten om forskningsgruppens egen MYR-modell och dess struktur för 

innovationsprocessen. 

Rektor upplevde att forskningsgruppen hade lyckats skapa en mycket god elevmedverkan i 

processen. ”Ni har verkligen fått med er eleverna”, var ett exempel på kommentarer han nämnde 

under intervjun. Han ansåg att temadagen inte uppfyllde vissa av de mål som av honom 

presenterades i tidigare fas. Ett av dem var att temadagen skulle resultera i att intresseföreningar 

skulle skapas på Wijkmanska gymnasiet för eleverna. Dock såg rektorn att temadagen som skapats 

var ett första steg och en god grund till att uppnå vissa av målen. Ett av dem var att fanns goda 

möjligheter för att temadagen skulle bli en återkommande tradition på skolan. ”Vad gör ni nästa 

år?”, frågade rektorn forskningsgruppen med glimten i ögat under intervjun. (Stenberg, 2012)  

Vidare upplevde rektorn att det var svårt för honom att bedöma det arbete som forskningsgruppen 

utfört tillsammans med elever och projektgrupp. Detta på grund av att han inte närvarat vid dessa 

tillfällen, exempelvis de kreativa momenten under Generate- och Selectstadiet. Han hade upplevt 

positiv respons från dem som deltagit. Rektorn hade gärna sett att forskningsgruppen tidigare hade 

startat marknadsföringen inför temadagen samt mer kontinuerligt uppdaterat lärarna gällande 

processen och dess status. Detta då det, enligt rektorn, troligtvis skapats en större känsla av trygghet 

hos lärarna samt att det hade underlättat för dem att besvara frågorna de mottog från eleverna. 

(Stenberg, 2012) 

Genomgående under temadagen observerade rektorn ett högt engagemang hos eleverna. 

Stämningen på skolan var hög och positiv. Eleverna deltog aktivt på tävlingarna och samverkade till 

viss del också klasser och program emellan. (Stenberg, 2012)  

4.4.4 Avslut Reflectionstadie 

Här avslutas den empiriska informationen som samlades in under studiens Reflectionstadie. Detta 

var det sista avsnittet och stadiet för studiens empiri. 
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5. Analys och diskussion 
 

Studiens analys och diskussion grundas på forskningsgruppens insamlade empiri från 
innovationsprocessen. Analysen är, likt empirin, uppdelad efter de fyra olika stadierna i 
forskningsgruppens egen MYR-modell: Generate, Select, Implement och Reflection. Analysen och 
diskussionen har som syfte att jämföra, analysera och diskutera den insamlade empirin med teori.  

5.1 MYR-modellen i praktiken 

 

 

Figur 23: Forskningsgruppens MYR-modell som de utgått ifrån under sin studie. I Figur 23 

representerar den svarta linjen med siffror den nivå där eleverna befunnit sig under de olika 

momenten i innovationsprocessen. Den röda linjen representerar den nivå där personal befunnit sig 

under de olika momenten i innovationsprocessen. 

I Figur 23 har forskningsgruppen illustrerat hur MYR-modellen använts i praktiken under denna 

studie. Den svarta, numrerade linjen representerar eleverna under innovationsprocessen. För att 

tydliggöra figur 23 har forskningsgruppen numrerat elevernas linje. Numren representerar de olika 

moment under innovationsprocessen där elevernas nivå på medverkansgradsskalan mättes.  

 Den röda som representerar personal på Wijkmanska gymnasiet låg på nivå IA, inte alls under stor 

del av innovationsprocessen. Under ett moment i Generatestadiet gavs de möjligheten att komma 

med synpunkter samt under Implementstadiet medverkade de under temadagen. Då hamnade de på 

nivå PÅ, påverka samt på samma nivå som eleverna under temadagen. Forskningsgruppen gjorde ett 

medvetet val när personalen var utanför innovationsprocessen inför temadagen. Detta då 

forskningsgruppen använde sin egengjorde MYR-modell i syfte att involvera eleverna på Wijkmanska 

gymnasiet och skapa en högre delaktighet hos dem. Forskningsgruppen valde ändå att illustrera även 

personalen med en linje i Figur 23 för att påvisa skillnaden mellan dem och eleverna.  
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De olika numren i Figur 23 representerar följande moment i de olika stadierna: 

Generate: 

1. Målsättning: IA, inte alls. 

2. Det första kreativa momentet med eleverna: 50/50 

3. Det andra kreativa momentet med projektgruppen:50/50 

Select: 

4. Kreativt moment för skapande av konceptutkast med projektgruppen: 50/50 

5. Röstning bland de tre koncepten: PÅ, påverka 

Implement: 

6. Planeringsmöte med projektgruppen: PÅ, påverka 

7. Inspelning av reklamfilm med projektgruppen: IA, inte alls & PÅ, påverka. 

8. Spridning av reklamfilm: SO, självorganisering 

9. Presentationen på temadag: IA, inte alls 

10. Lagindelning på temadagen: SO, självorganisering 

11. Tävlingarna under temadagen (fria och fasta): 50/50 

12. Schemaupplägget under temadagen: IA, inte alls 

13. Prisutdelningen i slutet av temadagen: IA, inte alls  

Reflection 

14. Enkätutdelning/Reflektion från elever och lärare: IA, inte alls 

?. Det fortsatta lärandet: Vad gjordes efter studien? 

Nedan följer analysen där forskningsgruppen konstaterade ovanstående resultat. 

5.2 Generatestadiet  

Analysen av Generatestadiet innehåller forskningsgruppens analys av de moment där 

idégenereringen inför temadagen skedde. Under Generatestadiet lades stor vikt vid att inkludera så 

många elever som möjligt i innovationsprocessen samt ta fram många idéer som grund för 

temadagen. 

5.2.1 Det första kreativa momentet 

Vid det första kreativa momentet så fick eleverna dela in sig i grupper själva utifrån Lantz (2011) teori 

om att detta ska leda till ökad trygghet med högre kreativitet hos eleverna. Vid momentet delade 

eleverna själva in i två grupper baserat på vilken klass de gick i, eleverna hamnade därmed i en grupp 

med sina klasskamrater. Forskningsgruppen upplevde att Lantz (2011) teori fungerade bra i 

utförandet av det kreativa momentet med eleverna. Forskningsgruppen upplevde att det skapades 

en ökad trygghet bland eleverna då de samarbetade med sina klasskamrater. Detta ledde till att de 

kände sig mer bekväma i att våga generera såväl logiska som galna idéer.  
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Forskningsgruppen valde medvetet att låta eleverna dela in sig i grupperna själva enligt Lantz (2011) 

teori. Ett annat alternativ hade varit att ledaren för det kreativa momentet delat in eleverna i 

grupper. Detta kunde ha ökat möjligheten för att skärningspunkter skulle ha skapats, vilket kunde ha 

medfört att fler innovativa idéer genererats (Johansson, 2007).  Då eleverna inte hade någon större 

tidigare erfarenhet av att utföra kreativa övningar valde forskningsgruppen att arbeta efter Lantz 

(2011) teori. De ville skapa en trygghet hos eleverna vilket de önskade skulle skapa en positiv 

upplevelse.  

Eleverna deltog aktivt under hela momentet trots att de inte hade tidigare erfarenheter av liknande 

övningar. Forskningsgruppen anser att det är på grund av att ledaren redogjorde tydligt för 

övningarna och dess syfte. Då eleverna förstod följden av vad de gjorde så ökade det deras 

deltagande. Övningarna öppnade upp för skratt och diskussioner eleverna emellan.  

Forskningsgruppen såg att stämningen bland de äldre eleverna var mer uppsluppen än bland de 

yngre. De äldre eleverna tycktes säkrare under hela momentet och det var också hos dem som de 

galnare idéerna började genereras. Också under inkubationstiden, när eleverna bjöds på fika, såg 

forskningsgruppen en skillnad bland eleverna. De äldre eleverna förde diskussion med varandra 

medan stämningen bland de yngre var mer dämpad. Detta kan bero på att gruppmedlemmarna hade 

olika ålder, men även att grupperna var i olika faser för sin utveckling (Nilsson, 2005) 

När ledaren i den senare övningen bytte bord på de A4-papper som eleverna genererat sina idéer på 

så observerade forskningsgruppen att stämningen grupperna emellan blev mer lättsam. 

Forskningsgruppen såg också att detta ledde till att de yngre eleverna började generera mer galna 

idéer som de äldre. De tycktes skapa en större säkerhet hos dem. 

Då ledaren avslutningsvis förde diskussion med eleverna där de fick svara på hur de upplevt 

momentet så svarade samtliga elever att de upplevt den som positiv. Eleverna delgav att övningarna 

var nya för dem, men att de upplevde att de öppnade upp för idéer som de annars inte skulle ha 

kommit på. Forskningsgruppen anser att detta berodde på att ledaren lade stor vikt vid att eleverna 

skulle förstå de kreativa övningarnas syfte. Forskningsgruppen hade medvetet valt att styra 

övningarna, samtidigt som de klargjorde för eleverna att de önskade såväl logiska som galna idéer. 

Forskningsgruppen anser att detta var nödvändigt på grund av deltagarnas icke-erfarenhet av 

kreativa övningar. Eleverna hamnade på nivå 50/50 enligt forskningsgruppens egen MYR-modell i 

detta moment. Forskningsgruppen anser att denna nivå var den optimala för eleverna vid detta 

idégenereringstillfälle, grundat på ovanstående analys.  

5.2.2 Det andra kreativa momentet 

De deltagare som förväntats närvara på momentet kom. Forskningsgruppen använde sig av andra 

medel för att ta kontakt med projektgruppen än de gjorde med de andra eleverna, denna gång via 

sms. Detta på grund av bortfallet vid det tidigare kreativa momentet. Forskningsgruppen anser att 

detta var en bättre kanal för information. 

Då antalet deltagare var få delades inte projektgruppen upp i mindre grupper. Forskningsgruppen 

hade förväntningar på att projektgruppens grupputveckling var högre än eleverna som deltog i det 

tidigare kreativa momentet. (Nilsson, 2007)  
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Projektgruppen var en redan existerade grupp elever och därför ansåg gruppen att de hade kommit 

längre i sin gruppdynamik. Dock observerade forskningsgruppen att deltagarna inte var helt trygga 

med varandra och att gruppen kanske inte nått så långt i sin utveckling som förväntat. 

Vid detta moment använde forskningsgruppen sig av en annan ledare. Projektgruppen fick inte 

tillräcklig information under momentet och på grund av detta samt den inte helt fungerande 

gruppdynamiken fungerade inte momentet så väl som forskningsgruppen önskat. Gruppen 

genererade många idéer, men det Flow och Autonomi (forskningsgruppens egen MYR-modell) som 

forskningsgruppen strävade efter att skapa hos projektgruppen infann sig aldrig riktigt. Ledaren av 

det kreativa momentet var den mest kreativa i forskningsgruppen. Enligt Michanek, J. & Breiler, A 

(2007) kan de ofta vara den mest kreativa personen som är den minst lämpade att leda kreativa 

moment. Detta anser forskningsgruppen stämde. De anser att detta kan bero på att ledaren som är 

mer kreativ anser saker som öppet sinne och att kasta sig in i moment utan större ramar är en 

självklarhet. Ledaren för det kreativa momentet lade projektgruppens medlemmar vid 

medverkansgraden Stöd nivån enligt forskningsgruppens egen MYR-modell. I detta moment anser 

forskningsgruppen att projektgruppen krävt mer, som nivå 50/50 enligt forskningsgruppens egen 

MYR-modell, eller ännu lägre på skalan, för att nå Flow och Autonomi. 

5.2.3 Lärarna 

När den kreativa övningen genomfördes med eleverna passerade ett antal lärare klassrummet där 

övningen hölls. Forskningsgruppen hade gjort ett medvetet val att inte involvera lärarna i detta 

moment då syftet var att eleverna skulle ligga i fokus för innovationsprocessen. Det skapade en 

nyfikenhet hos de förbipasserande lärarna, troligen på grund av att de vanligtvis har större insyn 

samt påverkningsmöjlighet i elevernas skolarbete. Här skapades till viss del engagemang hos lärarna 

då de inte tilldelades möjligheten att vara med under denna del av innovationsprocessen, vilket är 

motsatsen till vad Lantz (2011) teori säger.  

Vid lärarmötet där forskningsgruppen deltog uppfattade de rektorns närvaro vid mötet som positiv, 

då det skapade en ökad trygghet hos forskningsgruppen. Ledningens stöd, i det här fallet rektorns, är 

nödvändig för att förändringar ska kunna ske (Csikszentmihalyi, 2004). Genom detta stöd skapades 

bättre förutsättningar för forskningsgruppen att presentera projektet inför lärarna.  

Under mötet var lärarna överlag tysta och det kom ingen större mängd med frågor eller synpunkter. 

Detta kan bero på storleken på gruppen, tjugo stycken lärare deltog under mötet, då en större grupp 

ofta medför en tystare stämning (Nilsson, 2005). En annan aspekt var rektorns närvaro. Om han inte 

närvarat finns möjligheten att de frågor och synpunkter forskningsgruppen fått hade varit 

annorlunda (Nilsson, 2005). Dock var det centrala för forskningsgruppen att informera och involvera 

lärarna i processen för att minska osäkerheten samt höja engagemanget hos dem (Lantz, 2011). 

Genom att lärarna fick större insikt i processen uppfattade forskningsgruppen att engagemanget 

höjdes. Vid detta moment anser forskningsgruppen att lärarna låg vid nivå PÅ, påverka, enligt 

forskningsgruppens egen MYR-modell. 
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5.3 Selectstadiet 

Analysen av Selectstadiet innehåller forskningsgruppens analys av hur urvalsprocessen bland de 

framgenererade idéerna skedde.  

5.3.1 Röstningen 

Denna del i processen observerades av forskningsgruppen genom ostrukturerade observationer, 

vilket innebar att de inte hade något konkret schema att följa. Dock observerades ett högre 

engagemang än vid enkätutdelning under förstudien hos eleverna. Enligt forskningsgruppens egen 

MYR-modell ska engagemanget höjas i och med möjligheten att kunna påverka. I detta steg ser 

forskningsgruppen att den teorin stämde. Eleverna låg på nivå PÅ, påverka, enligt forskningsgruppens 

egen MYR-modell. 

Lärarna hade ett högt engagemang och en god sinnesstämning observerades hos dem. Även de gavs 

möjlighet att rösta om de tre koncepten. Under lärarmötet informerades lärarna om röstningen. I 

och med detta upplevde forskningsgruppen att känslan av kontroll och säkerhet ökat hos lärarna. Det 

ökade engagemanget hos lärarna ser forskningsgruppen grundas på den ökade möjligheten till att 

påverka, samt att känslan av delaktighet hos såväl lärare som elever ökade. Lärarna upplevde att de 

låg enligt forskningsgruppens egen MYR-modell på nivå PÅ, påverka, i detta moment. Dock valde 

forskningsgruppen att lärarnas röster inte påverkade röstningsresultatet.  

Christmas Games blev det vinnande förslaget vid röstningen. Baserat på endast elevernas röster, se 

figur 15, vann detta förslag överlägset. Om enbart lärarna hade bestämt dagens tema hade det vart 

jämnare då Fantasy Explosion hade lika antal röster som Christmans Games och You Future endast 

låg en röst efter, se figur 16. Elever och lärare gavs samma förutsättningar och samma information 

vid röstningen. Den markanta skillnaden i resultatet visar att det normala sättet att skapa temadagar 

kanske inte är det optimala. För att skapa en dag som elever vill gå på samt ett ökat engagemang ser 

forskningsgruppen att planeringen inte bör ske bakom stängda dörrar i lärarrummet, 

skapandeprocessen bör öppnas upp för de kommande deltagarna.  

5.3.2 Kreativt moment för konceptutkast 

Övergripande under det kreativa momentet gav ledaren projektgruppen medvetet tydliga direktiv att 

följa, så som kursplanen. Syftet för vad respektive övning skulle komma att leda till tydliggjordes 

noga. Detta gjordes då forskningsgruppen vid tidigare kreativa moment sett att projektgruppen 

behövt det stödet för att genomföra momenten. Enligt forskningsgruppens egen MYR-modell bör 

eleverna själva arbeta så självständigt som möjligt för att ett starkare engagemang och motivation 

ska skapas vilket även stöds av Lantz (2011) teori. Forskningsgruppen såg att då projektgruppen inte 

deltagit i denna typ av projekt tidigare så krävdes ett starkare stöd för att utföra momenten, detta 

för att autonomi ska kunna skapas hos eleven. Forskningsgruppen sänkte medverkansgraden för att 

den skulle möta projektgruppens behov av utmaning. Istället för att försöka få eleverna att hamna i 

medverkansnivå Stöd anpassades momentet för att eleverna skulle nå nivå 50/50 enligt 

forskningsgruppens egen MYR-modell. 

Genomgående under det kreativa momentet var stämningen hög och mycket prat skedde 

projektgruppen emellan. Forskningsgruppen observerade att de deltog aktivt i övningarna. Ledaren 

lyckades under de kreativa övningarna göra sig väl förstådd, vilket forskningsgruppen anser var en 
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bidragande faktor till projektgruppens höga engagemang, då de tydligt förstod syftet med 

momentet. Enligt Csikzentmihalyi (2004) skapas Flow när utmaning möter skicklighet på lämplig nivå 

vilket forskningsgruppen anser skapades under det kreativa momentet. Projektgruppen var väl 

införstådd i vad som förväntades av dem, samt vad momentet skulle komma att leda till. 

Projektgruppen deltog i, för dem, nya övningar med väl anpassad medverkansgrad, enligt 

forskningsgruppens observationer.  

Forskningsgruppen upplevde även en ökad trygghet och säkerhet inom projektgruppen. De förde 

fram sina åsikter och valde självständigt bland de, sedan tidigare framgenererade idéerna, baserat på 

dess olika egenskaper. Forskningsgruppen upplevde även att de olika egenskaperna som tilldelades 

projektgruppen i form av olikfärgade klistermärken ledde till att det skapades ökad mångfald bland 

de idéer som selekterades och skapade de tre konceptutkasten. 

Forskningsgruppen ville att projektgruppen skulle nå nivå 50/50 enligt forskningsgruppens egen 

MYR-modell. Enligt observationen låg projektgruppen vid den önskade medverkansgraden och hade 

ett högt engagemang.  

5.4 Implement 

Analysen av Implementstadiet innehåller forskningsgruppens analys av hur planeringen och 

genomförandet av dagen fungerade. I Implementstadiet var det svårast att få med eleverna i 

processen. Forskningsgruppen analyserar även den inverkan reklamfilmen hade på elevernas 

inställning och engagemang inför temadagen. 

5.4.1 Planering av temadagen 

Forskningsgruppen fann att det var svårt att få med eleverna och projektgruppen i 

planeringsprocessen i detta stadium. Enligt forskningsgruppens egen MYR-modell skulle eleverna och 

projektgruppen vara i stöd nivån. På grund av att eleverna var upptagna med exempelvis nationella 

prov var det endast projektgruppen som hade ett planeringsmötestillfälle. Vid detta tillfälle valde 

forskningsgruppen därför att ha en tydlig struktur att presentera för temadagen. Strukturen för 

temadagen byggde på de idéer som framkommit under de kreativa momenten med eleverna och 

projektgruppen.  Projektgruppen hamnade därför i PÅ, påverka, nivån. Forskningsgruppen 

observerade att projektgruppen trotts detta var engagerade och positivt inställda till strukturen för 

temadagen. Detta kan bero på att det var projektgruppen och elevernas idéer som blivit 

konkretiserade för temadagen. (forskningsgruppens egen MYR-modell) 

5.4.2 Reklamfilm 

När reklamfilmen skulle spelas in hade forskningsgruppen en planering och stuktur för hur 

inspelningen skulle gå till. Projektgruppen och de två eleverna engagerade sig och var positivt 

inställda under reklamfilmsinspelningen. Vid detta steg var eleverna vid nivån IA, inte alls och PÅ, 

påverka enligt forskningsgruppens egen MYR-modell. De kunde bidra med egna initiativ och 

personlighet, men forskningsgruppen hade tydlig struktur projektgruppen följde.  

Projektgruppen var till stor hjälp vid spridingen av reklamfilmen. Den delning och spriding som 

projektgruppen genomförde var på SO, självorganiserad nivå, enligt forskningsgruppens egen MYR-

modell.  När temadagen genomfördes hade klippet över 270 visningar. Forskningsgruppen anser att 
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reklamfilmen fyllde sitt syfte då fler personer än antalet elever, som är 211, sett filmen innan 

temadagen. Projektgruppen spred gärna filmen vidare, vilket kan ha och göra med att 

tomtemaskerna dolde deras identitet. (Reklamfilm)  

5.4.3 Temadagen 

Under introt av temadagen hade eleverna och personalen svårigheter att höra vad 

forskningsgruppen sa under presentationen. Om mikrofoner hade använts hade detta kunna 

undvikas. Elever och personals nivå enligt forskningsgruppens egen MYR-modell var IA, inte alls. 

Denna nivå förändrades inte på grund av svårigheterna att uppfatta forskningsgruppens röster. 

Forskningsgruppen valde att låta eleverna dela in sig själva i lag, trots faran med att elever skulle bli 

utan grupp. Enligt Lantz (2011) så skapar trygghet i gruppen ett kreativare och mer stödjande klimat. 

Forskningsgruppen ville skapa medelstora grupper där medlemmarna känner sig trygga och sedda. 

Enligt Nilsson (2005) så är gruppstorlek en viktig faktor för att skapa ett bra klimat. En grupp bör inte 

vara för stor för att medlemmarna ska känna sig som en del av gruppen. Under lagindelningen 

cirkulerade forskningsgruppen tillsammans med vissa lärare för att undvika att någon elev blev 

ensam. Lagindelningen skedde genom nivån SO, självorganisering, enligt forskningsgruppens egen 

MYR-modell. Denna nivå ansåg forskningsgruppen egentligen var för svår för eleverna. Dock visade 

eleverna på en stor mognad. Vissa lärares initiativ till att hjälpa forskningsgruppen vid lagindelningen 

kan vara en bidragande faktor till att detta moment flöt på bra. 

Forskningsgruppen observerade att deltagarna hade kul under temadagen då det förekom skratt och 

tävlingsanda under dagen. Temadagen bestod av tävlingar som hade varierande medverkandegrad, 

detta för att möta elevernas olika nivå och kompetens. I och med de fria tävlingarna hade eleverna 

frihet att själva välja hur, när och om de skulle utföra vissa tävlingar. Temadagens upplägg skapade 

ett kreativt arbetsklimat. Detta kan bero på att temadagen uppfyllde vissa av de tio faktorer som 

utgör ett kreativt klimat (Ekvall & Isaksen, 2012). Forskningsgruppen upplever att genom att eleverna 

fick välja lag själva så uppfylldes kriteriet att få stöd av sitt lag för de idéer som deltagaren kom med, 

samt att det fanns plats för ett visst mått av risktagande. Vid genomförandet av tävlingarna under 

temadagen visade eleverna på ett stort engagemang och hög delaktighet. Forskningsgruppen anser 

att, när deltagarna genomförde tävlingarna på temadagen, låg vid nivån 50/50 enligt 

forskningsgruppens egen MYR-modell. Lagen arbetade självständigt med att genomföra de fria 

tävlingarna och sköta tiderna för de schemalagda.   

Dagen kortades ner av forskningsgruppen. Detta då de fria tävlingarna genomfördes snabbare än 

förväntat av forskningsgruppen. Dock anser forskningsgruppen inte att detta var något negativt, då 

deltagarna under temadagen visade på ett större engagemang än vad forskningsgruppen planerat 

inför. Enligt forskningsgruppens egen MYR-modell var deltagarna på nivå IA, inte alls, vid detta 

beslut. Dock observerades enbart positiv respons av beslutet hos deltagarna. 

Prisutdelningen var temadagens sista moment. Utav de 23 lagen deltog 22 vid 

poängformulärsinlämningen. Detta var ett bra resultat enligt forskningsgruppen, då ansvaret låg hos 

varje lag att genomföra och passa tiderna. Enkätutlämningen fungerade mindre bra. 

Forskningsgruppen anser att detta beror på den bristande strukturen och kontrollen från deras sida. 

Under prisutdelningen var deltagarna på nivån IA, inte alls, enligt forskningsgruppens egen MYR-
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modell. Nivån passade deltagarna i detta moment då de var engagerade och positiva under hela 

prisutdelningen. 

5.5 Reflectionstadiet 

Analysen av Reflectionstadiet innehåller forskningsgruppens analys av det sista steget i 

innovationsprocessen, där deltagarna reflekterade om temadagen. Reflektionen innefattade såväl 

genomförandet som innovationsprocessen som ledde fram till temadagen. Reflektionsstadiet 

verkade som ett verktyg för forskningsgruppen för att mäta lärandet av innovationsprocessen som 

helhet.  

5.5.1 Reflektion från deltagare (elever och lärare) 

Enligt forskningsgruppens egen MYR-modell ska ett ökat engagemang skapas hos eleverna på 

Wijkmanska gymnasiet då dess delaktighet ökat genomgående under innovationsprocessen. 

Forskningsgruppen ansåg sig se att engagemanget hos eleverna ökat under temadagen då de flera 

gånger under dagen kom fram till forskningsgruppen och gav dem feedback och positiva 

kommentarer. Då eleverna redan från tidig start involverats i innovationsprocessen såg 

forskningsgruppen att elevernas positiva inställning ökat inför temadagen samt att de hade byggt 

upp sina förväntningar inför den. 

Att också lärarna på Wijkmanska gymnasiet tog kontakt med forskningsgruppen för positiv respons 

anser de vara ännu en följd av ökat engagemang under temadagen. Genomgående under 

innovationsprocessen har forskningsgruppen upplevt lärarnas engagemang som något lågt, troligtvis 

som en följd av att de i forskningsgruppens egen MYR-modell legat vid nivå IA, inte alls. Som följd av 

deras låga delaktighet blev även deras engagemang förhållandevis lågt. Deras höga engagemang 

under temadagen anser forskningsgruppen vara en följd av att lärare då var lika delaktiga som 

eleverna då de deltog på lika förutsättningar under exempelvis tävlingar och prisutdelning.  

5.5.2 Enkät 

Den enkät som delades ut till eleverna för att besvara vid temadagens slut hade som syfte att hjälpa 

forskningsgruppen att mäta om några förändringar skett i eleverna engagemang. Resultaten från den 

andra enkäten jämfördes då med svaren från den första enkäten. Vid den enkätutdelning som 

skedde vid temadagens slut blev ej svarsfrekvensen lika hög som vid den första enkätutdelningen. 

Detta ser forskningsgruppen vara en följd av att den andra ej skedde under samma kontroll som den 

första, där enkäterna delades ut samt samlades in omgående i elevernas klassrum. En högre 

svarsfrekvens hade kunnat skapas om forskningsgruppen vid temadagens avslut hade delat ut 

enkäten under samma kontrollerade former som tidigare.  

Från enkätundersökningen kunde forskningsgruppen avläsa ett övergripande högt engagemang från 

elevernas håll. Majoriteten av eleverna ansåg det positivt att de tilldelats chansen att vara med i 

skapandet av Christmas Games (Figur. 17) och majoriteten ansåg även att det var anledningen till att 

dagen blivit lyckad (Figur. 19).  

Inför temadagen skedde marknadsföring i form av dem reklamfilm som forskningsgruppen spelade in 

tillsammans med projektgruppen. Att denna gett resultat anser sig forskningsgruppen kunna läsa av i 

svaren de fått i enkäten gällande om eleverna innan temadagen hade höga förväntningar. Cirka 73 % 
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av eleverna hade där svarat valt att de instämmer delvis till instämmer helt, vilket framkommer i 

Figur. 22. Att förväntningarna inför temadagen var höga anser forskningsgruppen, utifrån MYR-

modellen, även vara en följd av att deras ökade delaktighet i innovationsprocessen. 

I den enkät som delades ut vid studiens och innovationsprocessens start frågades eleverna om de 

ville vara med och påverka i sin skola (Figur 3). På den enkät som delades ut efter temadagens slut 

ställdes eleverna frågan ”Om jag i framtiden hade möjligheten att påverka i ett liknande projekt, som 

skapandet av Christmas Games, i min skola skulle jag göra det” (Figur 17). I svaren från de två 

frågorna ser forskningsgruppen en klar förändring. Forskningsgruppen anser att en förändring i 

elevernas engagemang skett då de visade ett större intresse för att delta i ett liknande projekt i 

framtiden.  

 

Figur. 24: En jämförande figur av Figur. 3 till vänster i ovanstående figur (sammanställd vid start av 

studie) och Figur 17 till höger i ovanstående figur (sammanställd vid slut av studie). Figur 24 har som 

syfte att påvisa skillnader bland svaren från eleverna på Wijkmanska gymnasiet. (Forskningsgruppens 

egengjorda figur) 

5.5.3 Reflektion från rektor 

Vid rektorns beställning av projektet, 1.1 Bakgrund, var målen med temadagen många. Detta gjorde 

att forskningsgruppen tidigt avgränsade sig till ett ökat engagemang hos eleverna genom att 

involvera dem i framtagningen av temadagen. Detta för att det var omöjligt för forskningsgruppen 

att få med alla rektorns mål under en så kort tidsperiod och en enda temadag.   

På grund av den positiva stämning och engagemang som rektorn observerade under temadagen var 

responsen övervägande positiv. Elevinvolveringen forskningsgruppen använde sig av i processen 

visade sig ha ett positivt resultat under temadagen, vilket gjorde att rektorn uppfattade 

innovationsprocessen som positiv.  

Forskningsgruppens sätt att uppdatera med information under processen kritiserades något. Bristen 

på insyn i processen för lärare som vanligtvis tar besluten och har all information, är en trolig 

anledning till denna kritik anser forskningsgruppen. Dock finner forskningsgruppen att de kunde varit 

bättre på att informera lärarna om vad som hände under processens gång.  

Rektorn fick en positiv upplevelse av processen och temadagen. Det betyder att Wijkmanska 

gymnasiet kan använda sig av det som uppfattades som bra och förbättra det som fungerade mindre 
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bra. Forskningsgruppen och deras MYR-modell har gett Wijkmanska gymnasiet förutsättningar för att 

använda sig av detta sätt för elevinvolvering igen samt en eventuellt nystartad tradition.   

5.5.4 Lärande 

Forskningsgruppen anser att såväl elever som lärare under Reflectionstadiet befann sig vid 

medverkansgradsnivå IA, Inte alls. Detta då forskningsgruppen anser att det skedde en reflektion, 

men de kunde ej påverka hur reflektionen skulle ske. Då reflektionen sker hos individen anser 

forskningsgruppen lärandet extremt svårmätbart. Vikt ligger vid att från lärandet föra vidare det 

värde som skapades och applicera det i nya processer. 

Frågetecknet i forskningsgruppens egen MYR-modell (Figur 23) representerar det lärandet som 

fortsätter efter temadagens slut. Exempelvis ansåg rektorn i sin reflektion att temadagen ej uppfyllde 

alla hans mål och ambitioner men att den verkade som en god grund. Forskningsgruppen anser att 

efter denna innovationsprocess behöver rektor genom lärandet arbeta vidare för att uppnå sina 

slutgiltiga mål. Likaså kan lärandet vara ett stöd hos lärarna i deras arbete tillsammans med eleverna 

då de såg ett ökat engagemang hos eleverna genom att involvera dem för en ökad delaktighet. 

5.5.5 Forskningsgruppens reflektion 

Under de enkätundersökningar som genomfördes angavs en skala med sex svarsalternativ (Bilaga 2, 

Bilaga 8). Forskningsgruppen ser i efterhand att svarsalternativen kan upplevas väldigt snarlika för 

dem som besvarade enkäterna. Exempelvis gavs de alternativen Instämmer inte alls och instämmer 

inte. Hade svarsalternativen varit tydligare och färre hade möjligtvis resultatet blivit annorlunda. Att 

utforma svarsalternativen efter en bredare skala var dock ett medvetet val från forskningsgruppen 

då de ville skapa sig en så nyanserad bild som möjligt över eleverna . 

Under studiens gång höll forskningsgruppen medvetet lärarna utanför processen då fokus har varit 

eleverna och att höja deras engagemang och delaktighet. En reflektion de mottog från rektorn var att 

lärarna känt sig utanför processen. Bristen på information medförde att en osäkerhet skapades hos 

dem. Forskningsgruppen ser i efterhand att detta hade kunnat förhindras om de skapat en öppnare 

dialog forskningsgrupp och lärare emellan. Exempelvis om de veckovis uppdaterat dem via mail om 

processen och dess fortlöpande. På så vis hade fortfarande eleverna varit i fokus men lärarna hade 

blivit tryggare med forskningsgruppen och deras arbete.  

6. Slutsatser 

Denna studies syfte var att observera och leda den innovativa processen samt ge eleverna verktyg för 

att skapa temadagen. Genom att eleverna involverades i processen så var syftet att det hos dem 

skulle skapas ett högre engagemang och en starkare känsla av delaktighet. Studiens fokus var inte 

genomförandet av temadagen utan att involvera eleverna i den innovativa processen där de skapade 

temadagen.  

Forskningsfråga:  

Kan en egen innovationsmodell tydliggöra en process för att skapa högre delaktighet? 

Forskningsgruppen anser att deras egengjorda MYR-modell tydliggjorde den innovativa processen. 

MYR-modellen skapade en tydlig struktur för studien. En av MYR-modellens styrkor i denna studie 



61 
 

var att samtliga elever hade möjligheten till att vara delaktig i processens samtliga stadier. I 

Generatestadiet hade samtliga elever möjlighet att vara med i det första kreativa momentet. I 

Selectstadiet kunde alla elever medverka under röstningsmomentet. Under Implementstadiet kunde 

alla elever medverka under genomförandet av dagen och i Reflectionstadiet hade alla möjlighet att 

svara på enkäten. MYR-modellen skapade möjligheten för en hög delaktighet hos eleverna under 

hela innovationsprocessen. 

Forskningsgruppen var aningen naiva i början av processen och såg att eleverna skulle befinna sig i 

Stöd nivån genom hela processen. I verkligheten varierade nivån. Det var svårt för forskningsgruppen 

att på förhand avgöra vart eleven skulle känna autonomi, vilket är en av MYR-modellens brister. 

Forskningsgruppen visste inte innan innovationsprocessens genomförande vilken nivå och 

medverkansgrad som passade eleverna på Wijkmanska gymnasiet. Variationen på elevernas nivå av 

medverkansgrader ser inte forskningsgruppen som något negativt. Forskningsgruppen insåg att MYR-

modellens syfte i denna studie inte var att se till att eleverna hamnade på nivån Stöd, utan att öka 

delaktigheten och engagemanget. 

MYR-modellen har ytterligare en brist som arbetsmodell i denna studie, det sista stadiet, Reflection. 

Reflectionstadiet ska generera ett lärande. Forskningsgruppen anser att genom användningen av en 

enkät kunde inte stadiets fulla potential visas eller mätas i denna studie. Lärandet från en erfarenhet 

som denna innovations process är individuellt enligt forskningsgruppen. MYR-modellen har som syfte 

att mäta samtliga deltagares, och inte individens enskilda upplevelse genom processen. MYR-

modellens Reflectionstadiet behöver utvecklas för att bättre kunna visa lärandet som kommer av 

processens. Detta anser forskningsgruppen är en bra utgångspunkt för vidare studier.  

MYR-modellen skapade högre delaktighet hos eleverna än vad ett färdigt koncept skulle gjort enligt 

forskningsgruppen. Om rektorns förslag, se avsnitt 1.1, med Open Space använts hade eleverna 

enbart involverats under själva temadagen. Endast där hade eleverna haft mjölighet till delaktighet. 

Forskningsgruppens och MYR-modellens bidrag till Wijkmanska gymnasiet var framförallt 

innovationsprocessen. Istället för enbart en temadag gavs skolan en hel process med hög 

elevinvolvering. Delaktigheten under temadagen kunde ha varit densamma om ett färdigt koncept 

genomförts. Temadagens delaktighet var endast en lite del av den totala delaktigheten i MYR-

modellens innovationsprocess.  

Forskningsgruppen ser en risk med att MYR-modellen kan missbrukas av sina användare. De ser faran 

med att ledare kan använda MYR-modellen som ett verktyg för att utvärdera deltagarna. Istället för 

att använda de olika medverkansgraderna för att matcha deltagarens nivå kan modellen användas 

för att utvärdera deltagaren om en viss nivå inte uppnås. För deltagarens del kan detta innebära ett 

orättvist verktyg då MYR-modellen endast utvärderar den medverkansgrad deltagaren uppfyller. 

MYR-modellen visar inte en rättvisande bild då den inte mäter deltagarens kompetens i momentet. 

Låt säga att deltagaren ska uppfylla graden SO i medverkandegrad men dennes kompetens är vid en 

lägre nivå, detta innebär att deltagaren kommer känna sig otillräcklig och att autonomi inte kommer 

att uppstå. MYR-modellen var ny och oprövad av forskningsgruppen innan denna studie. Den 

behöver utvecklas och anpassas beroende på av vem och hur den används. 

Forskningsgruppens innovativa bidrag är deras egen MYR-modell. I denna studie applicerades MYR-

modellen på eleverna på Wijkmanska gymnasiet för att öka delaktigheten på skolan. Dock ser 

forskningsgruppen att deras modell ska kunna appliceras även i andra sammanhang, exempelvis i ett 
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företag på dess medarbetare. I studien anpassade forskningsgruppen MYR-modellens olika stadier 

efter syfte. Forskningsgruppen ser att stadierna kan anpassas olika beroende på i vilket syfte 

modellen används.  

Så som MYR-modellen ser ut idag kräver den av sin användare vissa förkunskaper inom 

innovationsprocesser, enligt forskningsgruppen. MYR-modellen är ett verktyg som kräver en eller 

flera engagerade ledare med en tydlig struktur för processen. Forskningsgruppen ser även att MYR-

modellen kräver att det finns ett tydligt mål med innovationsprocessen innan dess start.     
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Peter Stenberg 

Datum: 2012-10-09 

 

Bakgrund 

Vad är bakgrunden till projektet? 

Varför kontaktade ni MDH? 

Vem äger problemet? (lärare, elever, rektor) 

Vad har ni för förväntningar på oss? 

Vilken roll kommer vi att ha? 

 

Projektet 

Vad är er vision för projektet? (resultat) 

Hur ser planeringen av projektet ut? Tidsplan etc. 

Hur stor är budgeten? 

Hur länge ska projektet pågå? 

Vad kan vi förvänta oss av er? 

 

Engagemang 

Vad menar ni med engagemanget? 

Är det ett problem idag? Om, ja vad är det som inte fungerar? 

Vilken typ av engagemang vill ni se hos eleverna? 

Hur kommer ert engagemang se ut med projektet? 

 

Openspace dagen 

Openspace? Vad betyder namnet? 

Har ni haft liknande dagar förr? 

Vad har ni för bild, tanke och förväntningar på dagen? 

Koppling mellan Openspace dagen och intresseföreningar? 

 

 

Intresseföreningar 

Finns det något liknande idag? 

När ska de användas? 

Ska ni ha personal tillgänglig för eleverna? 
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökningsformulär – Wijkmanska gymnasiet 
Datum: 2012-11-06 & 2012-11-09 
 
Enkäten är framtagen för att vi vill få en bättre bild av vem du är. Vi vill att du ska känna dig delaktig 

genom att involvera dig i processen, och skapa en dag utifrån dina förutsättningar.  
Ringa in de påståenden som stämmer för dig. 
 

Kön 

Man Kvinna 

 

Årskurs 

1 2 3 

 

Program 

Elprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet 

 

Påståenden som rör dig och din skola 

 

1. Jag är nöjd och trivs på min skola 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

  
 
2. Jag vill vara med och påverka i min skola 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

3. Om jag hade möjligheten att påverka min skola så skulle jag göra det 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

4. Jag kan påverka i min skola 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 
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5. Jag känner att jag påverkar i min skola idag 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

Påståenden som rör dig och dina mål 
 

6. Jag vet mina eftergymnasiala mål 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

7. Jag vet hur jag ska uppnå mina mål 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

8. Mina studier hjälper mig att uppnå mina framtida mål 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

9. Jag vet vem/var jag ska vända mig till med frågor kring mål jag vill förverkliga 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

Påståenden som rör dig och din fritid 

10. Jag har ett eller flera fritidsintressen 

Ja Nej 

 

11. Om ja, jag lägger... antal timmar på mitt fritidsintresse/vecka 

1-5 h 6-10 h 11 h eller mer 

 

12. Jag har ett arbete utöver mina studier 

Ja Nej 

 

 

13. Om ja, jag lägger... antal timmar på mitt arbete/vecka 

1-5 h 6-10 h 11 h eller mer 
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Bilaga 3 

Observationsformulär, kreativt moment med elever samt projektgrupp- Generate 

Datum: 2012-11-14 & 2012-11-19 

 

1.  Alla elever som skulle närvara på kreativa övningen kom 

JA 
 

NEJ 

  
 

  

 

Notering: 

 

 

2. Ledaren gör sig förstådd 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

3. Eleverna gör den negativa idégenereringen 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

4. Eleverna förstår vändningen (från negativ till positiv) 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 
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5. Eleverna gör den positiva idégenereringen 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

6. Fika (vilken stämning är det?) 

Notering: 

 

 

 

 

7. Eleverna förstår ledarens instruktioner 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

8.  Eleverna genomför stafettpinnen 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 
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9. Eleverna förstår syftet med den kreativa övningen (hela) 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

Genomgående under hela observationen: 

 

1.  Eleverna är aktiva (genom att ställa frågor vid funderingar) 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

2. Eleverna deltar aktivt 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

3. Stämning under hela övningen 

Notering: 
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Bilaga 4 

Observationsformulär, selekteringsövning med projektgrupp - Select 

Datum: 2012-11-28 

 

1.  Alla elever som skulle närvara på kreativa övningen kom 

JA 
 

NEJ 

  
 

  

 

Notering: 

 

 

 

2. Ledaren gör sig förstådd 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

 

3. Eleverna gör selekteringsövningen 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 
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4. Eleverna förstår ledarens genomgång av kursplanen 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

5. Ledaren gör sig förstådd när konceptskapandet presenteras 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

6. Eleverna skapar konceptutkasten 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

7.  Ledaren gör sig förstådd när konkretiseringen förklaras 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 
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8. Eleverna genomför konkretisering (ledaren visar vägen och antecknar) 

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

Genomgående under hela observationen: 

 

 

1.  Eleverna är aktiva  

Inte alls 
    

Mycket väl 

1 2 3 4 5 6 

 

Notering: 

 

 

 

 

2. Stämning under hela övningen 

Notering: 
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Bilaga 5 

Kursplan – för konceptskapande – Select 

Datum: 2012-11-28 

Mål och syfte för temadagen (oavsett koncept) 

Temadagen ska vara en rolig dag som alla i skolan vill komma på. 

 

Detta är självklart för temadagen 

Gratis 

Alla på skolan ska kunna vara med  

Plats: skolans lokaler (eller ute) 

Inte kränkande. 

Etiskt och moraliskt rätt 

Budget – forskningsgruppen undersöker detta. 

 

+ Projektgruppens feedback och frågor 
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Bilaga 6 

Lag:       Grupp:  

Schemalagda tävlingar   Poäng 

Gissa mat    _____________________ 

Stafett    _____________________ 

Paketinslagning   _____________________ 

Tomte    _____________________ 

Hinderbana    _____________________ 

Stolstafett    _____________________ 

 

Fria tävlingar 

De fria aktiviteterna genomförs då laget inte har en schemalagd tävling. När laget genomfört en fri 

tävling fotas den av laget som bevis, om inte annat anges. Varje fri tävling ger 1 poäng och redovisas 

hos de domare som inte håller i en fast aktivitet samt hos en av domarna mellan klockan 14.00–14.30 

i gymnastiksalen.  

Aktiviteter      Poäng 

1. Gör en mänsklig pyramid, minst 3 personer, fota det!   ________ 

2. Fota en julgran     ________ 

3. Fota en lagkamrat som står på händerna    ________ 

4. Fota en tomte     ________ 

5. Ta ett kort tillsammans med ett annat lag    ________ 

6. Lös rebusen på teknikområdet, skriv ner svaret   ________ 

7. Hitta en röd julgranskula, fota den!     ________ 

8. Fota en tallrik med julmat     ________ 

9. Fota en tomte     ________ 

10. Fota hela laget när ni fikar på teknikområdet   ________ 

11. Krama en tomte, fota det     ________ 

12. Skriv en julhälsning på teknikområdet, fota det!    ________ 
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13. Dansa runt julgranen på teknikprogrammet, fota det!    ________ 

14. Ta kort på ett par röda strumpor    ________ 

15. Fota en skylt med texten Wijkmanska gymnasiet   ________ 

16. Fota hela laget när ni har på er tomtemaskerna på teknikområdet  ________ 

17. Fota en tum brottningsmatch mellan två i laget   ________ 

18. Fota en toalettstol     ________ 

19. Ta ett kort med en hel pepparkaka i munnen (kakan måste synas)   ________ 

20. Fota en snögubbe      ________ 

21. Filma en tomte som dansar Gangnam style    ________ 

22. Fota när två ur laget bär en tredje     ________ 

23. Ta ett kort på en julklapp      ________ 

24. Fota två fotspår       ________ 
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Bilaga 7 

(Den PowerPoint-presentation forskningsgruppen använde sig av under presentationen på 

temadagen.) 
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Bilaga 8 

Enkätfrågor 
Enkäten är framtagen för att vi vill se hur ni elever uppfattade skapandet av Christmas Games och 
Christmas Games.  Enkäten är anonym, skriv inte några namn. 
Ringa in de påståenden som stämmer för dig. 

 
Kön 

Man Kvinna 

 

Årskurs 

1 2 3 

 

Program 

Elprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet 

 

 

1. Jag tycker det var bra att jag hade möjligheten att påverka skapandet av Christmas Games 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

  
 
2. Det var tydligt att jag kunde påverka skapandet av Christmas Games 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

3. Jag tycker att Christmas Games blev bra för att jag och mina skolkamrater var med och skapade 

dagen 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

4. Jag tycker det var bra att jag och mina skolkamrater röstade fram temat för dagen 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

5. Jag hade höga förväntningar på Christmas Games 

Instämmer Instämmer inte Instämmer Instämmer Instämmer helt Vet ej 
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 inte alls delvis 

 

 

6. Mina förväntningar på Christmas Games uppfylldes 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

7. Jag tycker att Christmas Games ska vara en årlig tradition på min skola 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

8. Om jag i framtiden hade möjligheten påverka i ett liknande projekt, som skapandet av Christmas 

Games, i min skola skulle jag göra det 

Instämmer 
 inte alls 

Instämmer inte 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer helt Vet ej 

 

 

9. Övriga synpunkter; 

 

 

 

 


